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  تاريخ ابن خلدون
  المجلد السادس

  
  لھذا العھد من بقية أھل الدولة اإلسالمية من العرب أھل الجيل الناشيءالطبقة الرابعة من العرب المستعجمة 

ا استقلّت ُمضر وفرسانھا وأنصارھا من اليمن بالدولة اإلسالمية، فيمن تبع دينھم من إخوانھم ربيعة ومن وافقھم من األحياء لم

اليمنّية، وغلبوا الِملَل واألمم على أمورھم ، وانتزعوا األمصار من أيديھم ، وانقلبت أحوالھم من خشونة البداوة وسذاجة 

الحضارة، ففارقوا الِحلَل وافترقوا على الثغور البعيدة واألقطار البائنة عن ممالك اإلسالم، فنزلوا الخالفة إلى عّز الملك وترف 

ً وفُرادى وتناقل الملك من عنصر إلى عنصر ومن بيت إلى بيت، واستفحل ملكھم في دولة بني . بھا حامية ومرابطين ُعَصبا

 ُ مّية األخرى باألندلس، وبلغوا من الترف والبذخ ما لم تبلغه دولة من دول أُمّية وبني العّباس من بعدھم بالعراق، ثم دولة بني أ

فانقسموا في الدنيا ونبتت أجيالھم في ماء النعيم، واستأثروا مھاد الِدَعِة واستطابوا خفض العيش، . العرب والعجم من قبلھم

فلتت من أيديھم الَملََكُة التي نالوا بھا الملك، وطال نومھم في ظّل الغرف والسلم، حتى ألفوا الحضارة ونسوا عھد البادية وان

  .وغلبوا األمم من خشونة الدين، وبداوة األخالق، ومضاء المضرب

وأنف السلطان من المساھمة في المجد والمشاركة . فاستوت الحامية والرعية لوال الثقافة، وتشابه الجند والحضر إال في الشارة

ليه من أعياصھم وعشائرھم ووجوه قبائلھم، وغّضوا من عنان طموحھم، واتخذوا في النسب فجدعوا أنوف المتطاولين إ

البطانة مقّرھم من موالي األعجام وصنائع الدولة، حتى كثروا بھم قبيلتھم من العرب الذين أقاموا الدولة، ونصروا الملّة، 

، فأنسوھم ذكر المجد وحالوة العز، وسلبوھم ودعموا الخالفة، وأذاقوھم وبال الِخالبة من القھر، وساموھم خطة الخسف والذلّ 

نصرة العصبية حتى صاروا أُجراء على الحامية، وُخَوالً لمن استعبدھم من الخاصة وأوزاعا متفرقين بين األمة، وصيروا 

ا الخلفاء لغيرھم الحل والعقد واإلبرام والنقض، من الموالي والصنائع فداخلتھم أريحية الغز، وحدثوا أنفسھم بالملك، فجحدو

واندرج العرب أھل الحماية في القھر، واختلطوا بالَھَمج، ولم يراجعوا أحوال البداوة لبعدھا، وال . ولعدوا بدست األمر والنھي

  .سنة هللا التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة هللا تبديال. فدثروا وتالشوا شأن من قبلھم وبعدھم. تذّكروا عھد األنساب لدروسھا

لتمھيد قواعد األمر، وبناء أساسه من أول اإلسالم والدين والخالفة من بعده، والملك، قبائل من العرب ) ولدونوكان الم(

فنصروا اإليمان والملة، ووطدوا أكناف الخالفة، وفتحوا األمصار واألقاليم، وغلبوا عليھا . موفورة العدد، عزيزة األحياء

وخزاعة وبنو أسد وھذيل وتميم وغطفان وسليم وھوازن، وبطونھا من ثقيف فقريش وكنانة : أما من ُمَضر. األمم والدول

وأما من ربيعة . وسعد بن بكر كأكامر بن صعصعة ومن إليھم من الشعوب والبطون زاألفخاذ والعشائر والخلفاء والموالي

ثم . ذھل وبني شيبان وتيم هللافبنو تغلب بن وائل وبنو بكر بن وائل وكافة شعوبھم من بني شكر وبني حنيفة وبني عجل وبني 

فأنصار هللا الخزرج واألوس أبناء : وأما من اليمنية ثم من كھالن بن سبأ منھم. بنو النمرمن قاسط، ثم عبد القيس ومن إليھم

ثم ھمدان وخثعم وبجيلة ثم مذحج وكافة بطونھا من عبس ومراد وزبيد والّنخع . قيلة من شعوب غسان وسائر قبائل االزد

  .ثم لحى وبطونھا ولخم وبطونھا ثم كندة وملوكھا. عرّيين وبني الحرث بن كعبواالش

ھؤالء كلھم أنفقتھم الدولة . وأّما من حميربن سبأ فقضاعة وجميع بطونھا ومن إلى ھذه القبائل واألفخاذ والعشائر واألحالف

واستلحمتھم الوقائع المذكورة، فلم يبق منھم حي اإلسالمية العربية، فنبا منھم الثغور القصية، وأكلتھم األقطار المتباعدة، 

يطرق وال حلة تنجع وال عشيريعرف، وال قليل يذكر وال عاقلة تحمل جناية، وال عصابة لصريخ إال سمع من ذكر أسمائھم، 
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ستھينوا في أنساب أعقاب متفرقين في األمصار ألتى الخموھا بجملتھم، فتقطعوا في البالد؟ ودخلوا بين الناس فامتھنوا وا

وقام باإلسالم والملة غيرھم، وصار الملك واألمر في أيدي سواھم، . وأصبحوا خوال لألمراء، ريباً للذائد وعالة على الحرف

وجلبت بضائع العلوم والصنائع إلى غير سوقھم، فغلب أعاجم المشرق من الديلم والسلجوقية واألكراد والغز والترك على ملكه 

وغلب أعاجم المغرب من زناتة والبربر على أمره أيضاً، فلم تزل الدول تتناقل . فيھم إلى ھذا العھد ودولته، فلم يزل مناقلة

وغلب أعاجم المغرب والبربر على أمره، وانقرض أكثر الشعوب الذين كان لھم الملك . فيھم على ما نذكره بعد إلى ھذا العھد

ھذه الطبقة بالقفار وأقاموا أحياء بادين لم يفارقوا الحلل وال تركوا  وانتبذ بقية ھذه الشعوب من. من ھؤالء فلم يبق لھم ذكر

البداوة والخشونة، فلم يتورطوا في مھلكة الترف وال غرقوا في بحر النعيم، وال فقدوا في غيابات األمصار والحضارة ولھذا 

  :أنشد شاعرھم

  فمن ترك الحضارة أعجبته             بأّي رجال بادية ترانا  

  :المتنبي يمدح سيف الدولة ويعرض بذكر العرب الذين أوقع بھم لما كثر عيثھم وفسادھم وقال

  وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا         وأن نبتت في الماء بنت الغالفق

  فھاجوك أھدى في الفال من نجومه        وأبدى بيوتاً من أداحي النقانق

والشام والحجاز والعراق وكرمان، كما كان  لغرب والمشرق بأفريقية ومصرھذه األحياء في صحارى الجنوب من ا) وأقامت(

وطرق الدول الھرم الذي ھو . سلفھم من ربيعة ومضر وكھالن في الجاھلية، وعتوا وكثروا وانقرض الملك العربي اإلسالمي

ً فاستعملتھم الدول وولّوھم اإلمارة على أ ً وشرقا حيائھم وأقطعوھم في الضاحية شأنھا، واعتز بعض أھل ھذا الجيل غربا

ولھم في تلك اإلمارة دول، فاستحقوا أن تذكر . واألمصار والتلول وأصبحوا جيالً في العالم ناشئاً، كثروا سائر أھله من العجم

ثم إن اللسان المضري الذي وقع به اإلعجاز ونزل به القرآن فثوى فيھم وتبدل . أخبارھم، وتلحق باألجيال من العرب سلفھم

وإن كانت األوضاع في أصلھا صحيحة واستحقوا أن يوصفوا بالعجمة من أجل األعراب فلذلك قلنا . عرابه فمالوا إلى العجمةأ

  .فيھم العرب المستعجمة

بقية ھؤالء الشعوب من ھذه الطبقة من المغرب والمشرق، ونخص منھم أھل األحياء الناجعة واألقدار النابھة، ) فلنذكر اآلن(

ثم نرجع إلى ذكر المنتقلين من ھذه الطبقة إلى أفريقية والمغرب، فنستوعب أخبارھم، ألن . رجين في غيرھمونلغي المند

العرب لم يكن المغرب لھم في األيام السابقة بوطن، وإنما انتقل إليه في أواسط المائة الخامسة أفاريق من بني ھالل وسليم 

وأما آخر مواطن العرب فكانت برقة، وكان فيھا بنو . ھا، فلذلك استوعبناھااختلطوا في الدول ھنالك فكانت أخبارھم من أخبار

وكان لھم في دول العبيدّيين أخبار، وحكايتھم في الثورة أيام الحاكم والبيعة ألبي ركوة من بني أُمّية . قرة بن ھالل بن عامر

  .في األندلس معروفة، وقد أشرنا إليھا في دولة العبيدّيين

ھالل وسليم إلى المغرب خالطوھم في تلك المواطن، ثم ارتحلوا معھم إلى المغرب كما نذكره في دخول العرب ولما أجاز بنو 

ببرقة لھذا العھد أحياء بني جعفر، وكان شيخھم أوسط ھذه المائة الثامنة أبو ذئب . وبقي في مواطنھم . إلى أفريقية والمغرب

في العزة ويزعمون أنھم من بني كعب سليم وتارة في الھيب كذلك، وتارة  وأخوه حامد بن حميد وھم ينسبون في المغرب تارة

سمعته من كثير من نسابتھم، وبعدھم فيما بين برقة . في فزارة، والصحيح في نسبھم أنھم من مسراتة إحدى بطون ھّوارة

 ومقدم . أوالد التركية وأوالد قائد: انوما بين العقبة الكبيرة واإلسكندرية  أوالد مقدم، وھم بطن. والعقبة الكبيرة أوالد سالم
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مقدم : فبعضھم يقول لبيد بن لعتة بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر وبعضھم يقول في مقدم. وسالم معاً ينسبون إلى لبيد

  .بن عزاز بن كعب بن سليم

. حي محارب ينتمون بآل جعفر أن أوالد مقدم من ربيعة بن نزار، ومع ھؤالء األحياء: شيخ أوالد التركية) وذكر لي سالم(

والناجعة من ھؤالء األحياء كلھم ينتمون . ويقال إنھم من جعفر بن كالب، وھي رواحة ينتمون بآل زبيد، ويقال من جعفرأيضا

ومن غطفان في برقة مھيب ورواحة وفزارة، فجعل ھؤالء من ): وقال ابن سعيد. (في شأنھم إلى الواحات من بالد القبلة

  .أعلم بصحة ذلك غطفان وهللا

قبائل رحالة ينتقلون في نواحي البحيرة ھنالك، ويعمرون أرضھا بالسكنى والفلح، ويخرجون ) وفيما بين اإلسكندرية ومصر(

ويندرج فيھم أخالط . في المشاتي إلى نواحي العقبة وبرقة من مزانت وھّوارة وزنارة إحدى بطون لواتة، وعليھم مغارم الفلح

وھؤالء أحياء . وبنواحي الصغير قبائل من العرب من بني ھالل وبني كالب من ربيعة. ال يحصون كثرةمن العرب والبربر 

وبينھم مع ذلك من الحروب . كثيرة يركبون الخيل، ويحملون السالح ويعّمرون األرض بالفالحة، ويقومون بالخراج للسلطان

  .والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر

أسوان وما وراءھا إلى أرض النوبة إلى بالد الحبشة قبائل متعّددة وأحياء متفّرقة؛ كلھم من جھينة األعلى من ) وبالصعيد(

إحدى بطون قضاعة، ملؤا تلك القفار وغلبوا النوبة على مواطنھم وملكھم، وزاحموا الحبشة في بالدھم وشاركوھم في 

كنزل الدولة، وله مقامات مع الدول مذكورة، ونزل معھم في والذين يلون أسوان ھم يعرفون بأوالد الكنز، كان جدھم . أطرافھا

فھم . تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو جعفر بن أبي طالب حين غلبھم بنو الحسن على نواحي المدينة، وأخرجوھم منھا

  . يعرفون بينھم بالشرفاء الجعافرة، ويحترفون في غالب أحوالھم بالتجارة

ولھم . ة إلى عقبة أيلة أحياء من جذام جمھورھم من العائد وعليھم درك السابلة بتلك الناحيةمن جھة القبل) وبنواحي مصر(

ويليھم من جھة الشرق بالكرك ونواحيھا أحياء بني عقبة من جذام أيضاً، رخالة . على ذلك األقطاع والعوائد من السلطان

وفيما وراء عقبة أيلة إلى القفزم قبائل من قضاعة . ما يليھموعليھم درك السابلة في. ناجعة تنتھي رحلتھم إلى المدينة النبوية

ولھم مع األمراء بمكة من . ومن الينبع إلى بدر ونواحيه من زبيد إحدى بطون مذحج. ومن القلزم إلى الينبع، قبائل من جھينة

ما بين الكرك وغزة شرقاً قبائل وفي. وفيما بين مكة والمھجم مما يلي اليمن قبائل بني شعبة من كنانة. بني حسن حلف ومواخاة

جذام من قضاعة في جموع وافرة، ولھم أمراء أعزة يقطعھم السلطان على العسكر وحفظ السابلة، وينجعون في المشاتي إلى 

معان وما يليھا من أسافل نجد، مما يلي تيماء، وبعدھم في أرض الشام بنو حارثة بن سنبس وآل مراء من رييعة إخوة آل 

فلنذكر األن  خبر . وأخبرني بعض أمراء حارثة بن سنبس عن بطون. على العرب في برية الشام والعراق ونجد فضل الملوك

  .أوالد فضل أمراء الشام والعراق من طيء فنبين أعراب الشام جميعأ

  :خبر آل فضل وبني مھنا منھم ودولتھم بالشام والعراق
ا بين الشام والجزيرة وبرية نجد من أرض الحجاز، ينتقلون ھكذا بينھا ھذا الحّي من العرب يعرفون بآل فضل، وھم رّحالة م

. في الرحلتين وينتھون في طيء ومعھم أحياء من زبيد وكلب ھزيم ومذحج أحالف لھم باين بعضھم في الغلب والعدد آل مراء

ً أن فضالً ينقسم ولده بين ال مھنا وآل علي، وأن آل فضل كلھم كانوا  ويزعمون ان فضالً ومراء آل ربيعة، ويزعمون أيضا

بھا حتى  وأقامت زبيد من أحالفھم بحوران فھم. بأرض حوران فغلبھم عليھا آل مراء وأخرجوھم منھا فنزلوا حمص ونواحيھا

ثم اتصل آل فضل باللد من السلطنة، وولّوھم على أحياء العرب، وأقطعوھم على إصالح السابلة بين : قالوا. اآلن ال يفارقونھا
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م والعراق، فاستظھروا برئاستھم على آل مراء، وغلبوھم على المشاتي فصار عامة رحلتھم في حدود الشام قريبا من الشا

  .التلول والقرى، ال ينجعون إلى البرية إال في األقل

أكثر  إال أن. وكانت معھم أحياء من أفاريق األعراب يندرجون في لفيفھم وحلفھم من مذحج وعامر وزبيد كما كان آلل فضل

. ھكذا ذكر الثقة عنھم من رجاالتھم. من كان من ا أى مراء أولئك األحياء وأوفرھم عدداً بنو حارثة من إحدى بطون طيء

ومواطن طيء بنجد قد اتسعت، وكانوا أول . وحارثة ھؤالء متغلّبون لھذا العھد في تلول الشام ال يجاوزونھا إلى القفار

وكان لھم من المواطن سميراء وميد من . سلمى، وغلبوا عليھما بني أسد وجاوروھمخروجھم من اليمن نزلوا جبلي أجا و

ثم انقرض بنو أسد وورثت طيء بالدھم فيما وراء الكرخ من أرض غفرو وكذلك ورثوا منازل تميم بأرض . منازل الحاج

   .وكذلك ورثوا غطفان ببطن مما يلي وادي القرى. نجد فيما بين البصرة والكوفة واليمامة

أشھر الحجازيين منھم اآلن بنو الم وبنو نبھان والصولة بالحجاز لبني الم بين المدينة والعراق ولھم : وقال. ھكذا قال ابن سعيد

وغربة من طيء بنو غربة بن : قال. وبنو صخرمنھم في جھة تيماء بين الشام وخيبر: قال. حلف مع بني الحسين أمراء المدينه

ومنازلھم لھذا . مرو بن عنبس بن سالمان ومن بعد بالدھم حي األنمر واألساور ورثوھا من عنزةأفلت بن معبد بن معن بن ع

  .وھم أھل غارة وصولة بين الشام والعراق. العھد في مصايفھم بالكيبات وفي مشاتيھم مع بني الم من طيء

زبيد ھؤالء من بطون طيء، ولم يجعلھم : ومن بطونھم األجود والبطنين وإخوانھم زبيد نازلون بالموصل، فقد جعل ابن سعيد

كنا بن مايع بن مدسة بن عصية بن فضل بن بدر بن : وينسبونه ھكذا. بني مھنا ورياسة آل فضل في ھذا العھد في. من مذحج

  .ويقفون عند سميع. علي بن مفرج بن بدربن سالم بن قصية بن بدربن سميع

وحاشا  من ھذه المقالة في . اسة أخت الرشيد من جعفر بن يحيى البرمكيويقول زعماؤھم إن سميعاً ھذا ھو الذي ولدته العب

  .الرشيد وأخته، وفي بنات كبراء العرب من طيء إلى موالي العجم من بني برمك وأمثالھم

  .وقد تقدم مثل ذلك في مقّدمات الكتاب. ثم إن الوجود يحيل رياسة مثل ھؤالء على ھذا الحي إذا لم يكونوا من نسبھم

نزل العادل بمرج دمشق، ومعه عيسى بن محمد بن : قال العماد األصفھاني. من أول دولة بني يعقوب) وكان مبدأ رياستھم(

وكان كبيرھم مفرج بن . وكانت الرياسة فيھم لعھد الفاطميين لبني جراح من طيء. ربيعة شيخ األعراب في جموع كثيرة

. ذي قبض على أسكى مولى بني بويه لما انھزم مع مواله بختيار بالعراقوكان من أقطاعه التي معه وھو ال. دغفل بن جراح

وجاء إلى الشام سنة أربع  وستين وثلثمائة وملك دمشق وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بن المعز لدين هللا صاحب مصر، 

  .دولتهفھزمھم العزيز، وھرب أفتكين فلقيه مفرج بن دغفل، وجاء به إلى العزيز فأكرمه ورقاه في 

وولي حسان بعده وعظم . وكان من ولده حسان ومحمود وعلي وجرار. ولم يزل شأن مفرج ھكذا وتوفي سنة أربع وأربعمائة

صيته، وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين معزة واستقامة، وھو الذي ھزم الرملة وھزم قائدھم باروق التركي وقتله وسبى 

المسمى وغيره أن موطىء دولة العبيديين في قرابة حسان بن مفرج ھذا فضل بن ويذكر . نساءه، وھو الذي مدحه التھامي

  .ولعل فضالً ھذا ھو جد آل فضل. ربيعة بن حازم، وأخوه بدر بن ربيعة، وابنا بدر

ة وكان الفضل تارة مع الفرنج وتار. إن فضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب البلقاء والبيت المقدس): قال ابن األثير(

. ونكره لذلك طغركين أتابك دمشق وكافل بني تتش فطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد بالحلة وحالفه. مع خلفاء مصر

محمد بن ملكشاه سنة خمسمائة وما بعدھا، ووقعت  فلما خالف صدقة بن مزيد على السلطان. ووصله صدقة بتسعة آالف دينار

بن شرف الدولة ومسلم بن قريش صاحب الموصل وبعض امراء التركمان، وكانوا  بينھما الفتنة اجتمع له فضل ھذا وقرواش
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كلھم أولياء صدقة فصار في الطالئع بين يدي الحرب، وھربوا إلى السلطان فأكرمھم وخلع عليھم، وأنزل فضل بن ربيعة 

إلى البرية ليأخذ بحجرة صدقة بدار صدقة بن مزيد ببغداد، حتى إذا سار السلطان لقتال صدقة، واستأذنه فضل في الخروج 

  .فأذن له وعبر إلى األنبار، فلم يراجع السلطان بعدھا اھـ كالم ابن األثير

ويظھر من سياقة ھؤالء نسبھم أن فضال ھذا ھو . ويظھر من كالمه وكالم المسبحي أن فضالً ھذا وبدرأ من آل جراح بال شك

ھؤالء نسبوا ربيعة مفرج الذي ھو كبير بني الجراح لبعد العھد وقفة  فلعل. فضل بن ربيعة بن الجراح: جدھم ألنھم ينسبونه

  .المحافظة على مثل ھذا من البادية القفر

إن الرياسة في طيء كانت ألياس بن : فبعضھم يقول: وأما نسبة ھذا الحي من آل فضل بن ربيعة بن فالح من مفرج في طيء

ھو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذر لما قتل النعمان بن  قبيصة من بني سبأ بن عمروبن الغوث من طيء، وأياس

ولم تزل الرياسة على طيء إلى بني قبيصة ھؤالء صدراً من . المنذر وھو الذي صالح خالد بن الوليد عن الحيرة على الجزية

من أقرب الحي إليھم، ألن فلعل بني الجراح وآل فضل ھؤالء من أعقابھم، وإن كان انقرض أعقابھم فھم . دولة اإلسالم

  .الرياسة على األحياء والشعوب إنما تتصل في أھل العصبية والنسب كما مر أول الكتاب

عندما ذكر أنساب طيء وأنھم لما خرجوا من اليمن مع بني أسد نزلوا جبلي أجا وسلمى، وأوطنوھما وما ) وقال ابن حزم(

بنوحارثة نسبة إلى أمھم، وتيم هللا وحبيش واألسعد إخوتھم : كثير منھم وھم وفضل. بينھما ونزل بنو أسد ما بينھم وبين العراق

رحلوا عن الجبلين في حرب الفساد فلحقوا بحلب، وحاضر طيء وأوطنوا تلك البالد إأل بني رومان بن جندب بن خارجة بن 

  .يون اھـسعد فإنھم أقاموا بالجبلين فكانوا جبلين وألھل حلب وحاضر طيء من بني خارجة السھيل

فلعل ھذه األحياء الذين بالشام من بني الجراح وآل فضل من بني خارجة ھؤالء الذين ذكر ابن حزم أنھم انتقلوا إلى حلب 

وحاضر طيء، ألن ھذا الموطن أقرب إلى مواطنھم لھذا العھد من مواطن بني الجراح بفلسطين من جبلي أجأ وسلمى الذي 

وتحت خفارتھم بنواحي الفرات ابن كالب بن ربيعة بن عامر دخلوا . لك يصح من أنسابھمفا أعلم أي ذ. ھو موضع اآلخرين

  .مع قبائل عامر بن صعصعة من نجد إلى الجزيرة

ولما افترق بنو عامر على الممالك اإلسالمية اختص ھؤالء بنواحي حلب وملكھا منھم بنو صالح بن مرداس من بني عمرو 

  .ا عنھا إلى األحياء وأقاموا بالفرات تحت خفارة ھؤالء األمراء من طيءثم تالشى ملكھم ورجعو. بن كالب

على العرب بالشام والعراق منذ دولة بني أيوب العادل وإلى ھذا العھد، وھو آخر ست وتسعين ) وأما ترتيب رياستھم(

وسنذكرھم ھھنا على . ترتيبھموسبعمائة، فقد ذكرنا ذلك في دولة الترك ملوك مصر والشام، وذكرناھم واحداً بعد واحد على 

كان األمير لعھد بني أيوب عيسى بن محمد بن ربيعة أيام العادل كما كان بعده حسام الدين مانع بن حارثة : ذلك الترتيب فنقول

  .مصر والشام

أيدي التتر، ولما ارتجع قطز بن فضل أحد ملوك الترك بمصر والشام من . وفي سنة ثالثين وستمائة ولي عليھم بعده إبنه مھنا

وھزمھم بعين جالوت، أقطع سلمية لمھنا بن مانع وانتزعھا من عمل المنصور بن مظّفر بن شاھنشاه صاحب حماة، ولم أقف 

وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة . ثم ولي الظاھر على أحياء العرب بالشام عندما استفحل ملك الترك. على تاريخ وفاة مھنا

اد عيسى بن مھنا بن مانع، وجر له اإلقطاعات على حفظ السابلة، وحبس ابن عمه زامل بن علي الحاكم عم المستعصم إلى بغد

ولم يزل يغير على أحياء العرب وصلحوا في أيامه ألنه خالف أباه في الشدة . بن ربيعة من آل فضل على سعايته وإغرامه

  .ه لملك الشامعليھم، وھرب إليه سنقر األشقر سنة تسع وسبعين وكاتبوا أبغا واستحثو
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ثم سار األشرف بن قالوون إلى الشام، . وتوفي عيسى بن مھنا سنة أربع وثمانين فولى المنصور قالوون من بعده إبنه مھنا

. جماعة من قومه، فقبض عليه وعلى إبنه موسى وإخوته محمد وفضل إبني مھنا ونزل حمص ووفد عليه مھنا بن عيسى في

تى أفرج عنھم العادل كتبغا عندما جلس على التخت سنة أربع وتسعين وستمائة، ورجع إلى وبعث بھم إلى مصر فحبسوا بھا ح

ً من وقائع غازان. إمارته ولما . وكان له في أيام الناصر نصرة واستقامة وميلة إلى ملوك التتر بالعراق، ولم يحضر شيئا

وساروا من عنده إلى خرشد، واستوحش ھو من انتقض فّر أسفر وأقوش األفرم وأصحابھما سنة عشر وسبعمائة لحقوا به، 

  .السلطان وأقام في أحيائه منقبضاً عن الوفادة

ثم . ووفد أخوه فضل سنة إثنتي عشرة وسبعمائة فرعى له حق وفادته، وواله على العرب مكان أخيه مھنا وبقي مھنا مشردا

. ھلك خرشد في تلك السنة فرجع مھنا إلى أحيائهو. لحق سنة ست عشرة وسبعمائة بخرشد ملك التتر فأكرمه وأقطعه بالعراق

ووفد إبنه أحمد وموسى وأخوه محمد بن عيسى مستعتبين على الناصر ومتطارحين عليه فأكرم وفادتھه وأنزلھم بالقصر 

وحج ھذه السنة إبنه . األبلق، وشملھم باإلحسان، وأعتب مھنا ورده إلى إمارته وأقطاعه، وذلك سنة سبع عشرة وسبعمائة

ثم رجع مھنا إلى دينه في مماألة التتر واألجالب على . عيسى وأخوه محمد وجماعة من آل فضل في إثني عشرألف راحلة

وتقدم إلى نواب الشام سنة عشرين وسبعمائة بعد مرجعه . واتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه، وسخط عليه قومه أجمع. الشام

ً على عدالته بينھم وولى منھم على احياء العرب محمد بن أبي بكر،  من الحج فطرد آل فضل عن البالد وأدال منھم مالكا

  .وصرف أقطاع مھنا وولده إلى محمد وولده فأقام مھنا على ذلك مدة

ثم وفد سنة إحدى وثالثين وسبعمائة مع األفضل بن المؤيد صاحب حماة متوسال به ومتطارحاً على السلطان فأقبل عليه ورّد 

  .رتهعليه أقطاعه وأما

أنه تجافى في ھذه الوفادة من قبول شيء من : بعض أمراء الكبراء بمصر ممن أدرك وفادته أو حدث بھا) وذكر لي( 

والعراب، وأنه لم يغش باب أحد من أرباب الدولة وال سأل منھم شيئاً من حاجاته،  السلطان، حتى أنه ساق عنده النياق الحلوبة

ربع وثالثين وسبعمائة فولي إبنه مظفر الدين موسى، وتوفي سنة إثنتين وأربعين ثم رجع إلى أحيائه، وتوفي في سنة أ

  .وسبعمائة عقب مھلك الناصر وولي مكانه أخوه سليمان

ثم توفي سنة أربع . ثم ھلك سليمان سنة ثالث وأربعين وسبعمائة فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عمه فضل بن عيسى

وولي مكانه أخوه سيف بن فضل، ثم عزله السلطان بمصر الكامل . ن عند قبر خالد بن الوليدوأربعين وسبعمائة بالقريتين ودف

ثم جمع سيف بن فضل ولقيه فياض بن مھنا . ابن الناصر سنة ست وأربعين وسبعمائة، وولي مكانه أحمد بن مھنا بن عيسى

كفالة بيبغاروس أحمد بن مھنا فسكنت الفتنة  ثم ولي السلطان حسن الناصر في دولته األولى وھو في. بن عيسى وانھزم سيف

ثم توفي سنة سبع وأربعين فولي مكانه أخوه فياض، وھلك سنة تسع وأربعين وسبعمائة وولي مكانه أخوه خيار بن . بينھم

ع فيه ثم انتقض سنة خمس وستين وسبعمائة وأقام سنتين بالقصر عاصياً إلى أن شف. مھنا، واله حسن الناصر في دولته الثانية

ثم انتقض سنة سبعين وسبعمائة فولى السلطان األشرف مكانه ابن عمه زامل بن موسى بن . نائب حماة فاعيد إلى أمارته

عيسى، وجاء إلى نواحي حلب، واجتمع إليه بنو كالب وغيرھم وعاثوا في البالد وعلى حلب يومئذ قشتمر المنصوري فبرز 

تولى . خطى إلى الخيام فاستجاشوا بھا وھزموا عساكره وقتل قشتمر إبنه في المعركةإليھم وانتھى إلى خيمھم واستاق نعمھم وت

 ً   .فولى األشرف مكانه ابن عمه معيقل بن فضل بن عيسى. ھو قتله بيده، وذھب إلى القفرمنتقضا
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عين سبعمائة ثم وفد خيار بن مھنا سنة خمس وسب. ثم بعث معيقل صاحبه سنة إحدى وسبعين وسبعمائة يستأمن لخيار فأمنه

ثم توفي سنة سبع وسبعين وسبعمائة فولي أخوه مالك إلى أن ھلك سنة إحدى وثمانين . فرضي عنه السلطان وأعاده إلى أمارته

ثم عزال لسنة وولى نعير بن خيار بن مھنا . وسبعمائة فولي مكانه معيقل بن موسى بن عيسى وابن مھنا شريكين في أمارتھما،

الظاھر لعھده يزاحمه بمحمد بن عمه  والسلطان. العھد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء بالشاموإسمه محمد، وھو لھذا 

ثم وصل انتقاضه على السلطان وخالفه، وظاھر السلطان على مواالة محمد بن قاري فسخطه، وولى مكانھما ابن . قاري

وبقي نعير منتبذاً بالقفر وعجز عن الميرة لقلة  عمھما محمد بن كوكتين ابن عمه موسى بن عساف بن مھنا فقام بأمر العرب

  .،، وھو على ذلك لھذا العھد، وهللا ولي األمور وال رب سواه.ما بيده واختلت أحواله

كان بنوعامر بن صعصعة كلھم بنجد، وبنو كالب في خناصرة والربذة : إلى من بقي من شعوب ھذه الطبقة فنقول) ولنرجع(

وبنو ھالل بن عامر في بسائط الطائف ما بينه . ربيعة فيما بين تھامة والمدينة وأرض الشاممن جھات المدينة، وكعب بن 

وانتقلوا كلھم في اإلسالم إلى الجزيرة الفراتية فملك . وجشم محسوبون منھم بنجد. ونمير بن حامد معھم. وبين جبل غزوان

وبقي منھم بقية بجبل بني ھالل . مغرب كما نذكر في أخبارھموأقام بنو ھالل بالشام إلى أن ظعنوا إلى ال. نمير حران ونواحيھا

ملكوا أرض حلب ومدينتھا كما  وبنو كالب بن ربيعة. وأكثرھم اليوم يتعاطون الفلح. المشھور بھم الذي فيه قلعة صرخد

ولة اإلسالم، ولم وبنو كعب بن ربيعة دخلت إلى الشام منھم قبائل عقيل وقشير وجريش وجعدة فانقرض الثالثة في د. ذكرناه

  .يبق إال بنو عقيل

واستولوا عليھا . فملك منھم الموصل بنو مالك بعد بني حمدان وتغلب. أّن عددھم يفي عدد جميع مضر: ابن حزم) وذكر(

فمنھم بنو المنتفق بن . ثم انقرض ملكھم ورجعوا للبادية، وورثوا مواطن العرب في كل جھة. وعلى نواحيھا وعلى حلب معھا

بن عقيل، وكان بنومالك بن عقيل في أرض تيماء من نجد، وھم االن بجھات البصرة في اآلجام التي بينھا وبين الكوفة عامر 

وبالمغرب من بني المنتفق أحياء دخلوا مع ھالل بن عامريعرفون . المعروفة بالبطائح، واإلمارة منھم في بني معروف

  .راكشبالخلط، ومواطنھم بالمغرب األقصى ما بين فاس وم

إن بني المنتفق كلھم يعرفون بالخلط، ويليھم في جنوب البصرة إخوتھم بنو عامر بن عوف بن مالك بن ): وقال الجرجاني(

وكانت . عوف بن عامر، وعوف أخو المنتفق قد غلبوا على البحرين وغمارة وملكوھا من يدي أبي الحسين األصغر بن تغلب

  .قيس فورث ھؤالء أرضھم فيھا وديارھمھذه المواطن لألزد، وبني تميم وعبد ال

وكان من . وملكوا أيضاً أرض اليمامة من بني كالب وكان ملوكھم فيھا لعھد الخمسين والستمائة بنو عصفور): قال ابن سعيد(

بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل، كان انتقالھم إلى العراق فأقاموا به وملكوا ضواحيه، وكانت لھم مقامات وذكر، وھم 

ومن عقيل ھؤالء بنوعبادة بن عقيل ومنھم األجافل ألن عبادة كان . أصحاب صولة وكثرة، وھم اآلن ما بين دجلة والفرات

وفي البطايح التي بين البصرة والكوفة وواسط االمارة فيھم على ما . وھم لھذا العھد بالعراق مع بني المنتفق. يعرف باألجفل

وما أدري أھو من بني معروف أمراء البطائح بني المنتفق أو من . و في عدد ومنعةيبلغنا لرجل إسمه قيان بن صالح، وھ

فأما بنو .(عبادة األجافل؟ ھذه أحوال بني عامر بن صعصعة واستيالؤھم على مواطن العرب من كھالن وربيعة ومضر

. جعون ھنالك ما بين كرمان وخراسانفأجازوا بالد فارس وكرمان فھم ينت) وأما ربيعة. (فلم يبق لھم أحياء فيما يسمع) كھالن

فأمير . البطائح وانتسب إلى الكوفة منھم بنو صباح ومعھم لفائف من األوس والخزرج. وبقيت بالعراق منھم طائفة ينزلون
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ربيعة إسمه الشيخ ولي، وعلى األوس والخزرج طاھر بن خضر منھم ھذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب لھذا العھد في 

  .رق بما أذى إليه اإلمكانديار المش

فإّن أّمة العرب لم يكن لھم إلمام قّط بالمغرب ال في الجاھلية وال في ): ونحن اآلن نذكر شعوبھم الذين انتقلوا إلى المغرب(

ن وقد غزاه أفريقش بن ضبيع الذي سميت به أفريقية، م. اإلسالم، ألّن أّمة البربر الذين كانوا به كانوا يمانعون عليه األمم

ثم رجع عنھا وترك كتامة وصنھاجة من قبائل حمير، فاستحالت طبيعتھم إلى البربر واندرجوا في . ملوك التبابعة وملكھا

ثم جاءت الملة اإلسالمية وظھر العرب على سائر األمم بظھور الدين فسارت عساكرھم في . عدادھم، وذھب ملك العرب منھم

وقد تقدم لنا ما ذكره ابن أبي زيد من أنھم ارتّدوا إثنتي . وا من حروب البربر شدةالمغرب وافتتحوا سائر أمصاره ومدنه وعان

ثم رسخ فيھم اإلسالم ولم يسكنوا بأجيالھم في الخيام وال نزلوا أحياء ألن الملك الذي حصل لھم يمنعھم من سكنى . عشر مرة

ثم أنھم دخلوا إليه في منتصف المائة . وا بالد المغربفلھذا قلنا إن العرب لم يوطن. الضاحية، ويعدل بھم إلى المدن األمصار

  .الخامسة، وأوطنوه وافترقوا بأحيائھم وحللھم في جھاته كما نذكر اآلن ونستوعب أسبابه

  دخول العرب المغرب
  المغرب من الطبقة الرابعة وأخبارھم ھنالك الخبر عن دخول العرب من بني ھالل وسليم

. لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية، وكانوا أحياء ناجعة محالتھم من بعد الحجاز بنجدكانت بطون ھالل وسليم من مضر 

وربما كانوا يطوفون رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق . فبنوسليم مما يلي المدينة، وبنوھالل في جبل غزوان عند الطائف

اق وربما أغار بنو سليم على الحاج أيام الموسم بمكة والشام، فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة، ويقطعون على الرف

وما زالت البعوث تجّھز والكتائب تكتب من باب الخالفة ببغداد لإليقاع بھم وصون الحاج من مضّرات . وأيام الزيارة بالمدينة

ولما . بالبحرين وعمانثم تحّيز بنو سليم والكثير من ربيعة بن عامر الى القرامطة عند ظھورھم،  وصاروا جنداً  . ھجومھم

تغلب شيعة ابن عبيد هللا المھدي على مصر والشام، وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام فانتزعھا العزيز منھم وغلبھم 

عليھا وردھم على أعقابھم إلى قرارھم بالبحرين، ونقل أشياعھم من العرب من بني ھالل وسليم فأنزلھم بالصعيد، وفي العدوة 

ولما انساق ملك صنھاجة بالقيروان إلى المعز بن باديس بن . من بحر النيل فأقاموا ھناك، وكان لھم أضرار بالبالد الشرقية

المنصور سنة ثمان وأربعمائة قلده الظاھر لدين هللا علي بن الحاكم بأمر هللا منصور بن العزيز با نزار بن المعز لدين هللا 

كما نذكره لك بعد، وكان لعھد واليته غالماً يفعة ابن ثمان سنين، فلم يكن مجرباً لألمور وال معد أمر أفريقية على عادة آبائه 

  .بصيراً بالسياسة، وال كانت فيه عزة وأنفة

. ثم ھلك الظاھر سنة سبع وعشرين وأربعمائة وولي المستنصر با معز الطويل أمر الخالفة بما لم ينله أحد من خلفاء اإلسالم

ساً وسبعين وقيل خمسا وتسعين، والصحيح ثالث وسبعون ألن مھلكه كان على رأس المائة الخامسة، وكانت أذن يقال ولي خم

المعز بن باديس صاغية إلى مذاھب أھل السنة، وربما كانت شواھدھا تظھر عليه، وكبا به فرسه في أول واليته لبعض 

ً بالشيخين أبي بكر وعمر، وسمعته ال. مذاھبه عامة فثاروا بالرافضة وقتلوھم وأعلنوا بالمعتقد الحق، ونادوا فنادى مستغيثا

واعتذر . وأغضى عنه الظاھر من ذلك وابنه معّد المستنصر من بعد. بشعار اإليمان وقطعوا من األذان حّي على خير العمل

ا المضطلع بأمورھما أبا بالعامة فقبل واستمر على إتامة الدعوة والمھاداة، وفي أثناء ذلك يكاتب وزيرھما وحاجب دولتھم

وكان الجرجاني يلقب باألقطع، بما كان أقطعه الحاكم . علي الجرجاني ويستميله ويعّرض ببني عبيد وشيعتھم القاسم أحمد بن

  .بجناية ظھرت عليه في األعمال، وانتھضته السيدة بنت الملك عمة المستنصر
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أن ھلك سنة ست وثالثين وأربعمائة، وولي الوزارة بعده أبو محمد فلما ماتت استبد بالدولة سنة أربع عشرة وأربعمائة إلى 

ً بھا فلما ولي الوزارة خاطبه أھل الجھات، ولم يولوه . الحسن بن على اليازوري أصله من قرى فلسطين وكان أبوه مالحا

رفوا عنه، وحلف فأنف من ذلك فعظم عليه وحنق عليه ثمال بن صالح صاحب حلب والمعز بن باديس صاحب أفريقية، وانح

المعز لينقضن طاعتھم، وليحولن الدعوة إلى بني عباس ويمحون اسم بني عبيد من منابره ولج في ذلك وقطع أسماءھم من 

الطراز والرايات، وبايع القائم أبا جعفربن القادر من خلفاء بني العّباس، وخاطبه ودعا له على منابره سنة سبع وثالثين 

  .إلى بغداد وأربعمائة، وبعث بالبيعة

ووصله أبو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقليد والخلع، وقرىء كتابه بجامع القيروان، ونشرت الرايات السود وھدمت 

وبلغ الخبر إلى المستنصر معد الخليفة بالقاھرة، وإلى الشيعة الرافضة من كتامة وصنائع الدولة فوجموا . دار اإلسماعيلية

وكان أحياء ھالل، ھؤالء األحياء من جشم واألثير وزغبة ورياح . لمقعد من ذلك وارتبكوا في أمرھموطلع عليھم المقيم ا

وقد عم ضررھم وأحرق البالد والدولة شررھم، فأشار الوزير أبو محمد . وربيعة وعدي في محالتھم بالصعيد كما قدمناه

مال أفريقية وتقليدھم أمرھا ودفعھم إلى حرب صنھاجة الحسن بن علي اليازوري باصطناعھم والتقدم لمشايخھم وتوليتھم أع

فإن صدقت المخيلة في ظفرھم بالمعز وصنھاجة كانوا أولياء للدعوة . ليكونوا عند نصر الشيعة والسبب في الدفاع عن الدولة

البادية أسھل من أمر  وأمر العرب. وارتفع عدوانھم من ساحة الخالفة؟ وإن كانت األخرى فلھا ما بعدھا. وعماالً بتلك القاصية

وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى أفريقية إنما ھو أبو القاسم . وثورانه صنھاجة الملوك فتغلبوا على ھديه

الجرجاني، وليس ذلك بصحيح، فبعث المستنصر وزيره على ھؤالء األحياء سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، وأ رضخ 

قد أعطيتكم المغرب، : وقال لھم. عامتھم بعيراً وديناراً لكل واحد منھم، وأباح لھم إجازة النيلألمرائھم في العطاء ووصل 

أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيوالً فحوالً، : وملك المعز بن بلكين الصنھاجي العبد اآلبق قال تفتقرون، وكتب البازوري إلى المغرب

كان مفعوال، فطمعت العرب إذ ذاك، وأجازوا النيل إلى برقة، نزلوا بھا وافتتحو وأرسلنا عليھا رجاالً كھوالً، ليقضي هللا أمراً 

أمصارھا واستباحوھا، وكتبوا إلخوأنھم بشرقي النيل يرغبونھم في البالد، فأجازوا إليھم بعد أن أعطوا لكل رأس دينارين 

الغرب وخربوا المدينة الحمراء وأوجدابية فحصل لسليم الشرق ولھالل : فأخذ منھم أضعاف ما أخذوه، وتقارعوا على البالد

  .واسمرا وسرت

وسارت قبائل دياب  وعوف وزغب وجميع بطون ھالل . وأقامت لھب من سليم وأحالفھا رواحة وناصرة وغمرة بأرض برقة

وكان . مائةإلى أفريقية كالجراد المنتشر، ال يمرون بشيء إأل أتوا عليه، حتى وصلوا إلى أفريقية سنة ثالث وأربعين وأربع

وفاوضه . أول من وصل إليھم أمير رياح موسي بن يحيى الصنبري فاستماله المعز واستدعاه واستخلصه لنفسه وأصھر إليه

فاستنفر القرى وأتى عليھم فاستدعاھم فعاثوا في البالد . في استدعاء العرب من قاصية وطنه لالستغالظ على نواحي بني عمه

وسرح إليھم من صنھاجة األولياء فأوقعوا بھا فتمخط المعز . ادوا بشعار الخليفة المستنصروأظھروا الفساد في األرض، ون

وبعث بالصريخ إلى ابن عمه صاحب القلعة القائد . لكبره وأشاط بغضبه، وتقبض على أخي مؤنس وعكسر بظاھر القيروان

ناتة فوصل إليه المستنصر بن حزور المغراوي استنفزواعن ز بن حامد بن بلكين، فكتب إليه كتيبة من ألف فارس سرحھم إليه

  .في ألف فارس من قومه

في أولئك النفر ومن لف لفھم من األتباع  وارتحل المعز. وكان بالبدو من أفريقية مع الناجعة من زناتة وھوم أعظم ساداتھم

م في أمم ال تحصى يناھز عددھم والحشم واألولياء ومن في إيالتھم من بقايا عرب الفتح وحشد زناتة، والبربر، وصمد نحوھ
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 ً ولما تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح . وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من جھة فاس. فيما يذكر ثالثون ألفا

وتحّيزوا إلى الھالليين للعصبية القديمة، وخانته زناتة وصنھاجة، وكانت الھزيمة على المعز، وفّر بنفسه وخاصته إلى 

نتھبت العرب من جمع مخلفه من المال والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات وقتلوا فيھا من البشر ما ال وا. القيروان

ويقال إنھا البن . وفي ذلك يقول علي بن رزق الرياحي كلمته. يقال إن القتلى من صنھاجة بلغوا ثالثة آالف وثلثمائة. يحصى

  :شداد وأّولھا

  يدي المطايا بالزميل عجالوا  لقد زار وھناً من اميم خيال   

  لعمري، ولكن ما لديه رجال          وإن ابن باديس ألفضل مالك

  ثالثة آالف وذاك ضالل          ثالثون ألفاً منھم قد ھزمتھم 

ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصار، وھلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب وعيثھم، وانتقام السلطان منھما 

ولجأ الناس إلى القيروان وكثر النھب واشتد الحصار، وفر أھل القيروان إلى تونس وسوسه وعم . ي والية العرببانتمائھم ف

ً من . ودخلت تلك األرض سنة خمس وأربعين، وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. النھب والعبث في البالد ونزل مؤنس قريبا

ثم ملكوا بالد قسطنطينة كلھا وغزا عامل ابن . موسى قابس وغيرھاوفر القرابة واألعياص من آل زير فوالھم . ساحة البلد

  .زناتة ومغراوة فاستباحھم ورجع: أبي الغيث منھم

ثم . ولمرداس بن رياح باجة وما يليھا وكان لزغبة طرابلس وما يليھا،: واقتسمت العرب بالد أفريقية سنة ست وأربعين

. رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرة واالثبج والخلط وسفيان: الغرب وھم اقتسموا البالد ثانية فكان لھالل من تونس إلى

ً . وتصرم الملك من يد المعز، وتغلب عائذ بن أبي الغيث على مدينة تونس وسباھا . وملك أبومسعود من شيوخھم بونة صلحا

اه عائذاً، والفضل بن أبي فارس بن أبي الغيث وأخ: وعامل المعّز على خالص نفسه، وصاھر ببناته ثالثة من أمراء العرب

  .علي المرادي

وقدم ابنه تميم إلى المھدية سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ولسنة تسع بعدھا بعث إلى أصھاره من العرب وترحم بھم ولحق بھم 

 بالقيروان، واتبعوه فركب البحر و الساحل، وأصلح أھل القيروان فأخبرھم إبنه المنصور بخبر أبيه فساروا بالسودان

وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه، واكتسحوا المكاسب وخربوا المباني وعاثوا في محاسنھا، وطمسوا من . والمنصور

واستصفوا ما كان آلل بلكين في قصورھا، وشملوا بالعيث والنھب سائر من فيھا وتفّرق أھلھا في . الحسن والرونق معالمھا

ثم ارتحلوا إلى المھدية فنزلوھا وضيقوا عليھا بمنع المرافق وإفساد . ل الخطباألقطار فعظمت الرزية، وانتشر الداء وأعض

ثم حاربوا زناتة بعد صنھاجة وغلبوھم على الضواحي، واتصلت الفتنة بينھم، وأغزاھم صاحب تلمسان من أعقاب . السابلة

واضطرب أمر أفريقية وخرب . يلةمحمد بن خزر جيوشه مع وزيره أبي سعدى خليفة اليفرني فھزموه، وقتلوه بعد حروب طو

ولم يزل . وكانت رياسة الضواحي من زناتة والبربر لبني يفرن ومغراوة وبني يمانوا وبني يلومان. عمرانھا وفسدت سابلتھا

ھذا داب العرب وزناتة حتى غلبوا صنھاجة وزناتة على ضواحي أفريقية والزاب، وغلبوا عليھا صنھاجة وقھروا من بھا من 

  .وكان في ھؤالء العرب لعھد دخولھم أفريقية رجاالت مذكورون. وأصاروھم عبيداً وخدماً بباجةالبربر، 

دريد بن األثبج وماضي بن مقرب  وكان من أشرفھم حسن بن سرحان وأخوه بدر وفضل بن ناھض، وينسبون ھؤالء في

بن االحيمر وأخوه صليصل، وينسبونھم وينسبونه في قرة، وسالمة بن رزق في بني كثير من بطون كرفة بن االثبج وشبان 

في بني عطية من كرفة، ودياب بن غانم وينسبونه في في بني ثور، وموسى بن يحيى وينسبونه في مرداس رياح ال مرداس 
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وھو من بني صنبر بطن من بطون مرداس رياح، وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك . سليم، فاحذر من الغلط في ھذا

وينسبونه في حمير، وزيد العجاج بن فاضل ويزعمون أنه مات بالحجاز قبيل دخولھم إلى أفريقية، وفارس  ومليحان بن عباس

بن أبي الغيث وعامر أخوه، والفضل بن أبي علي ونسبھم أھل األخبار منھم في مرداس المقھى،كل ھؤالء يذكرون في 

  .أشعارھم

لك أبا مخيبر وشعوبھم لذلك العھد كما قلناه زغبة ورياح االثبج وقرة وكان زياد بن عامر رائدھم في دخول أفريقية ويسمونه لذ

فلعلھم دثروا . وربما ذكر فيھم بنو عدي، ولم نقف على أخبارھم، وليس لھم لھذا العھد حّي معروف. وكلھم من ھالل بن عامر

. يكونوا ھم المعقل كما تراه في نسبھم وكذلك ذكر فيھم ربيعة، ولم نعرفھم لھذا العھد إال أن. وتالشوا وافترقوا في القبائل

وكان فيھم من غير ھالل كثير من فزارة وأشجع من بطون غطفان وجشم بن معاوية بن بكربن ھوازن وسلول بن مرة بن 

صعصعة بن معاوية، والمعقل من بطون اليمنية، وعمرة بن أسد من بني ربيعة بن نزار، وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن 

وطرود بطن من فھم بن قيس، إال أنھم كلھم . كاء بن عامر بن صعصعة، وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيالنربيعة الب

مندرجون في ھالل وفي األثبج منھم خصوصاً، ألن الرياسة كانت عند دخولھم لألثبج وھالل فأدخلوا ا كيھم وصاروا 

وإنما كانوا . ين أجازوا القيل لعھد البازوري أو الجرجانيوفرقة من ھؤالء الھالليين لم يكونوا من الذ. مندرجين في جملتھم

من قبل ذلك ببرقة أيام الحاكم العبيدي، ولھم فيھا أخبار من الصنھاجيين ببرقة والشيعة بمصر خطوب، ونسبھم إلى عبد مناف 

  :بن ھالل كما ذكر شاعرھم في قوله

  بال عيب من عرب سحاح جمودھا    طلبنا القرب منھم وجزيل منھم

  طرود أنكاد اللي يكودھا    وبيت غرت أمره منا وبينھما

  بحرمه منا تداوي كبودھا    ماتت ثالث آالف مرة وأربعة

  :وقال اآلخر منھم

  إال القليل انجارما ال يجيرھا     أيا رب جيرالخلق من نائح البال 

  ديما ألرياد البوادي تشيرھا     وخص بھا قرة مناف وعينھا 

كان شيخھم أيام الحاكم مختار . مناف ھكذا منفرداً إنما ھو عبد مناف وهللا تعالى أعلم. س في ھاللفذكر نسبھم في مناف، ولي

ولما بعث الحاكم يحيى بن علي األندلسي لصريخ فلفول بن سعيد بن خزروق بطرابلس على صنھاجة كما نذكره . بن القاسم

س وجروا الھزيمة على يحيى بن علّي، ورجعوا إلى في أخبار بني خزروق، أوعز لھم في السير معه فوصلوا إلى طرابل

. وبعث عنھم فامتنعوا، ثم بعث لھم باألمان، ووصل وفدھم إلى اإلسكندرية فقتلوا عن آخرھم سنة أربع وتسعين وثلثمائة. برقة

أن لديه أثارة من  وكان عندھم معلم للقرآن اسمه الوليد بن ھشام ينسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بني أُمّية وكان يزعم

وتحدثوا بشأنه فنصبه بنو قرة وبايعوه بالخالفة سنة . علم في اختيار ملك آبائه، وقبل ذلك منه البرابرة من مزاتة وزناتة ولواتة

وزحف إليھم جيوش الحاكم فھزموھا، وقتل الوليد بن ھشام قائدھا من . وتغلّبوا على مدينة برقة 0خمس وتسعين وثلثمائة

  .الترك

ثم أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل، . زحفوا به إلى مصر فانھزموا ولحق الوليد بأرض النجاء من بالد السودانثم 

ولما كانت سنة إثنتين وأربعمائة اعترضوا ھدية باديس بن المنصور ملك صنھاجة . وھدرت لبني قرة جنايتھم ھذه وعفا عنھم

ولم يزل ھذا . لبوا العامل عليھا، وفّر في البحر، واستولوا على برقةمن أفريقية إلى مصر فأخذوھا، وزحفوا إلى برقة فغ
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وكان من . فلما زحف إخوانھم الھالليون من زغبة ورياح واألثبج وأتباعھم إلى أفريقية، كانوا ممن زحف معھم. شأنھم ببرقة

  .شيوخھم ماضي بن مقرب المذكور في أخبار ھالل

يزعمون أن الشريف بن ھاشم كان صاحب : ھم إلى أفريقية طرق في الخبر غريبةولھؤالء الھالليين في الحكاية عن دخول

الحجاز ويسمونه شكر بن أبي الفتوح، وأنه أصھر إلى الحسن بن سرحان في أخته الجازية فأنكحه إياھا، وولدت منه ولداً 

وتحّيلوا عليه في استرجاع . أفريقيةوأنه حدث بينھم وبين الشريف مغاضبة وفتنة، وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى . إسمه محمد

وكتموا رحلتھا عنه، ومّوھوا عليه . ھذه الجازية فطلبته في زيارة أبويھا فأزارھا إياھم، وخرج بھا إلى حللھم فارتحلوا به وبھا

وصار إلى بأنھم يباكرون به للصيد والقنص ويروحون به إلى بيوتھم بعد بنائھا فلم يشعر بالرحلة إلى أن فارق موضع ملكه، 

حيث ال يملك أمرھا عليھم ففارقوه، فرجع إلى مكانه من مكة، وبين جوانحه من حبھا داء دخيل، وأنھاه من بعد ذلك كلفت به 

  .مثل كلفه إلى أن ماتت من حبه

 ويتناقلون من أخبارھا في ذلك ما يعفى عن خبر قيس وكثير، ويروون كثيرا من أشعارھا محكمة المباني متفقة األطراف،

وفيھا المطبوع والمنتحل والمصنوع، لم يفقد فيھا من البالغة شيء وإنما أخلوا فيھا باألعراب فقط، وال مدخل له في البالغة 

إال أن الخاصة من أھل العلم بالمدن يزھدون في روايتھا ويستنكفون عنھا لما . كما ّقررناه لك في الكتاب األّول من كتابنا ھذا

وفي ھذه األشعار كثير دخلته الصنعة، وفقدت . يحسبون أن اإلعراب ھو أصل البالغة، وليس كذلكفيھا من خلل اإلعراب، و

ولو صحت روايته لكانت فيه شواھد بأيامھم ووقائعھم مع زناتة وحروبھم؛ وضبط . فيه صحة الرواية فلذلك ال يوثق به

ر البصير بالبالغة بالمصنوع منھا ويتھمه، وھذا وربما يشع. لكنا ال نثق بروايتھا. ألسماء رجاالتھم وكثير من أحوالھم

ويكاد القادح فيھا . وھم متفقون على الخبر عن حال ھذه الجازية والشريف خلفأ عن سلف وجيال عن جيل. قصارى األمر فيه

من  وھذا الشريف الذي يشيرون إليه ھو. والمستريب في أمرھا أن يرمى عندھم بالجنون والخلل المفرط لتواترھا بينھم

الھواشم، وھو شكر بن أبي الفتوح الحسن بن أبي جعفربن ھاشم محمد بن موسى بن عبد هللا أبي الكرام بن موسى الجون بن 

عبد هللا بن إدريس وأبوه أبو الفتوح ھو الذي خطب لنفسه بمكة أيام الحاكم العبيدي، وبايع له بنو الجراح أمراء طىء بالشام 

ثم غلبتھم عساكر الحاكم العبيدي ورجع إلى مكة، وھلك سنة ثالثين . ، وبايع له كافة العربوبعثوا عنه فوصل إلى أحيائھم

وأربعمائة فولي بعده إبنه شكر ھذا، وھلك سنة ثالث وخمسين، وولي إبنه محمد الذي يزعم ھؤالء الھالليون أنه من الجازية 

  .وتقّدم ذلك في أخبار العلوية ھكذا نسبه ابن حزم. ھذه

ھو من السليمانيين من ولد محمد بن سليمان بن داود بن حسن بن الحسين السبط الذي بايع له أبو الزاب ): ن سعيدوقال اب(

ولحق بالمدينة فاستولى على الحجاز واستقرت إمارة مكة في بيته إلى أن غلبھم . الشيباني بعد ابن طباطبا، ويسّمى الناھض

وأّما ھاشم األعلى فمشترك بين سائر الشرفاء، فال يكون مميزاً لبعضھم . والحسين جداً قريباً من الحسن. عليھا ھؤالء الھواشم

وأخبرني من أثق به من الھالليين لھذا العھد أنه وقف على بالد الشريف شكر، وأنھا بقعة من أرض نجد مما يلي . عن بعض

  .الفرات، وأن ولده بھا لھذا العھد وهللا أعلم

صارت إلى أفريقية وفارقت الشريف خلفه عليھا منھم ماضي بن مقّرب من رجاالت دريد وكان  ومن مزاعمھم أّن الجازية لما

المستنصر لما بعثھم إلى أفريقية عقد لرجاالتھم على أمصارھا وثغورھا وقلدھم أعمالھا، فعقد لموسى بن يحيى المرداسي على 

فلما غلبوا صنھاجة على . ان على قسطنطينةالقيروان وباجة، وعقد لزغبة على طرابلس وقابس، وعقد لحسن بن سرح

  األمصار، وملك كل ما عقد له سيمت الرعايا باألمصار عسفھم وعيثھم باختالف األيدي، إذ الوازع مفقود من أھل ھذا 
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الجيل العربي ُمذ كانوا فثاروا بھم وأخرجوھم من األمصار، وصاروا إلى ملك الضواحي والتغلّب عليھا، وسّيم الرعايا 

  .الخسف في النھب والعيث وإفساد السابلة، ھكذا إلى ھلمّ ب

ولّما غلبوا صنھاجة اجتھد زناتة في مدافعتھم بما كانوا أملك للبأس والنجدة بالبداوة فحاربوھم وزحفوا إليھم من أفريقية 

إلى أن قتلوه  وجھز صاحب تلمسان من بني خزر قائده أبا سعدى اليفرني فكانت بينھم وبينه حروب. والمغرب األوسط

وصار الملتحم بينھم في . وعجزت زناتة عن مدافعتھم بأفريقية والزاب. بنواحي الزاب، وتغلبوا على الضواحي في كل وجه

فلما استقر لھم الغلب وضعت الحرب أوزارھا، وصالحھم . الضواحي بجبل راشد، ومصاب من بالد المغرب األوسط

لك الضواحي دونھم، وصاروا إلى التفريق بينھم، وظاھروا االثبج على رياح الصنھاجيون على خطة خسف في انفرادھم بم

وزغبة، وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة لمظاھرتھم وجمع زناتھة وكان فيھم المعّز بن زيري صاحب فاس من 

 ً   .ولقيھم رياح وزغبة بسببه. مغراوة ونزلوا األربس جميعا

ر وصنھاجة بدسيسة زعموا من تميم بن المعز بن باديس صاحب القيروان، فجر ومكر المعز بن زيري المغراوّي بالناص

. وقتل أخوه القاسم ونجا إلى قسطنطينية ورياح في اتباعه. عليھم الھزيمة واستباحت العرب وزناتة خزائن الناصر ومضاربه

ن األمصار مثل طبنة والمسيلة فخربوھا ثم لحق بالقلعة فنازلوھا وخّربوا جنباتھا وأحبطوا عروشھا، وعاجوا على ما ھنالك م

ً أقفر من بالد الجن، وأوحش من  ً صفصفا وأزعجوا ساكنيھا، وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوھا قاعا

جوف العير وغوروا المياه واحتطبوا الشجر، وأظھروا في األرض الفساد، وھجروا ملوك أفريقية والمغرب من صنھاجة 

لھم في األمصار، وملكوا عليھم الضواحي يتحيفون جوانبھم ويقعدون لھم بالمراصد، ويأخذون لھم األتاوة على ووالة أعما

  .التصرف في أوطانھم

ولم يزل ھذا دأبھم حتى لقد ھجر الناصر بن علناس سكنى القلعة، واختط بالساحل مدينة بجاية، ونقل إليھا ذخيرته وأعدھا 

ن بعده فرارا من ضيم ھذا الجيل وفسادھم بالضواحي إلى منعة الجبال وتوعر مسالكھا على نزلھا المنصور ابنه م. لنزله

ثم افترق جمع . سائر أيامھم وكانوا يختصون االثبج من ھؤالء األحياء بالرياسة. واستقروا بھا بعد، وتركوا القلعة. رواحلھم

ول بالمغرب في سني إحدى وأربعين وخمسمائة، وزحف ولما غلب الموحدون سائر الد. األثبج وذھبت بذھاب صنھاجة دولتھم

شيخ الموّحدين عبد المؤمن إلى أفريقية، وفد عليه بالجزائر أميران منھم لذلك العھد أبو الجليل بن شاكر أمير األثبج وحّباس 

وخمسين وفتح بجاية سنة تسع . بن مشيفر من رجاالت جشم فتلقاھما بالمبرة، وعقد لھما على قومھما ومضى لوجھه

  .وخمسماية

ثم انتقض العرب الھالليون واعصوصبوا على دعوة صنھاجة وكان أمير رياح فيھم محرز بن زناد بن بازخ إحدى بطون بني 

علي بن رياح، فلقيتھم جيوش الموحدين بسطيف، وعليھم عبد هللا بن المؤمن فتواقفوا ثالثا علقوا فيھا رواحلھم، وأثبتوا في 

م، ثم انتفض في الرابعة جمعھم واستلحمھم الموّحدون وغلبوا عليھم، وغنموا أموالھم وأسروا رجالھم مستنقع الموت أقدامھ

ثم راجعوا من بعد ذلك بصائرھم واستكانوا لعّز الموّحدين وغلبھم فدخلوا في  0وسبوا نساءھم واتبعوا أدبارھم إلى فحص سبتة

م يزالوا على استقامتھم، ولم يزل الموحدون يستنفرونھم في جھادھم دعوتھم وتمسكوا بطاعتھم، وأطلق عبد المؤمن أسراھم ول

ولم . باألندلس وربما بعثوا إليھم في ذلك المخاطبات الشعرية فأجازوا مع عبد المؤمن ويوسف إبنه كما ھو في أخبار دولتھم

ا البحر في أساطيلھم إلى بجاية يزالوا في استقامتھم إلى أن خرج عن الدولة بنو غانية المسّوفيون أمراء ميورقة، أجازو
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فكبسوھا سنة إحدى وثمانين  وخمسمائة ألّول دولة المنصور، وكشفوا القناع في نقض طاعة الموحدين ودعوا العرب بھا 

ولما تحركت جيوش . وكانت قبائل جشم ورياح وجمھور األثبج من ھؤالء الھالليين أسرع إجابة إليھا. فعادت ھيف إلى أديانھا

إلى أفريقية لكف عدوانھم تحيزت قبائل زغبة إليھم وكانوا في جملتھم ولحق بنو غانية بفاس ومعھم كافة جشم  الموحدين

ورياح، ولحق بھم جل قومھم من مسوفة وإخوانھم لمتونة من أطراف البقاع، واستمسكوا بالدعوة العباسية التي كان أمراؤھم 

وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر . إليھم من القبائل والمسالك ونزلوا بفاس بنو تاشفين بالمغرب يتمّسكون بھا فأقاموھا فيمن

واجتمعت إليه . تجديد العھد لھم بذلك وأوفدوا عليه كاتبھم عبد البر بن فرسان، فعقد البن غانية وأذن له في حرب الموحدين

وظاھره على أمره ذلك قراقوش . إلى أفريقيةعند إجازتھم  قبائل بني سليم بن منصور، وكانوا جاؤوا على أثر الھالليين

فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عساكر جمة، وغلب . ونذكر أخباره في أخبار الميورقي. األرمني

ونھض إليه المنصور من مراكش  يجر امم المغرب من زناتة . الضواحي وافتتح بالد الجريد، وملك قفصة وتوزر ونفطة

ثم زحف إليھم من تونس . وزغبة من الھالليين وجمھور األثبج، فأوقعوا بمقدمته بفحص غمرة من جھات قفصة والمصامدة

فكانت الكّرة عليھم وفّل جمعھم واتبع آثارھم إلى أن شّردھم إلى صحارى برقة، وانتزع بالد قسنطينة وقابس وقفصة من 

وأنزل جشم ببالد تامسنا، . الذوا بدعوته فنفاھم إلى المغرب األقصىوراجعت قبائل جشم ورياح من الھاللّيين طاعته و. أيديھم

  .ورياحاً ببالد الھبط، وأزغار مما يلي سواحل طنجة إلى سال

وكانت تخوم بالد زناتة منذ غلبھم الھالليون على أفريقية وضواحيھا أرض مصاب ما بين صحراء أفريقية وصحراء المغرب 

وكان بنو بادين وزناتة وھم بنو عبد الواد وتوجين . باسم من  ولي خطتھا من شعوبھم األوسط، وبھا قصور جّددھا فسميت

. ومصاب وبنو زردال وبنو راشد شيعة للموّحدين منذ أول دولتھم، فكانوا أقرب إليھم من أمثالھم بنو مرين وأنظارھم كما يأتي

زناتة، ويجوسون خالله في رحلة الصيف بما لم يؤذن  وكانوا يتولّون من أرياف المغرب األوسط وتلوله ما ليس يليه أحد من

وأمرھم إذ ذاك راجع إلى صاحب تلمسان من . ألحد ممن سواھم في مثله، حتى كأنھم من جملة عساكر الموّحدين وحاميتھم

، وصاروا جميعاً سادة القرابة ونزل ھذا الحي من زغبة مع بني بادين ھؤالء لما اعتزلوا إخوانھم الھاللّيين وتحيزوا إلى فئتھم

  .قبلة المغرب األوسط من مصاب إلى جبل راشد، بعد أن كانت قسمتھم األولى بقابس وطرابلس

وقتلوا سعيد بن خزرون فصاروا إلى ھذا الوطن اآلخر لفتنة إبن . وكانت لھم حروب مع أوالد خزرون أصحاب طرابلس

بني بادين حلف على الجوار والذّب عن األوطان وحمايتھا من وانعقد ما بينھم وبين . غانية، وانحرافھم عنه إلى الموحدين

فتعاقدوا على ذلك واجتوروا وأقامت زغبة في القفار وبنو بادين بالتلول . احتيال غرتھا وانتھاز الفرصة فيھا معرة العدو في

س ونزل على زغبة وذياب ثم فر مسعود بن سلطان بن زمام أمير الرياحّيين من بالد الھبط، ولحق ببالد طرابل. والضواحي

وقام إلى الميروني ولحق . ووصل إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحھا، وھلك ھنالك. من قبائل بني سليم

  .ولقيه بالحملة فھزمه وقتل الكثيرمن قومه

اكر بن سلطان، وشيخ إبنه عبد هللا وابن عمه حركات بن أبي الشيخ بن عس: وانھزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود منھم

واستمّرت على ذلك أحوال ھذه القبائل من . وفر يحيى بن غانية إلى مسقطه من الصحراء. من شيوخ قرة فضرب أعناقھم

ونخص منھم بالذكر من كان لھذا العھد . ونحن اآلن نذكر أخبارھم ومصائر أمورھم ونعّددھم فرقة فرقة. ھالل وسليم وأتباعھا

ثم نقفي بذكر جشم . ونبدأ بذكر األثبج لتقدم رياستھم أيام صنھاجة كما ذكرناه. ذكر من انقرض منھمبحيه وناجعته، ونطوي 
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ثم نأتي بعدھم بذكر سفيم ألنھم جاؤوا من بعدھم . ثم نذكر رياحأ وزغبة، ثم المعقل ألنھم من عداد ھالل. ألنھم معدودون فيھم

  .وهللا الخالق العليم

  ل بن عامر من ھذه الطبقة الرابعةھالالخبر عن األثبج وبطونھم من 
الضحاك وعياض ومقدم : وكان منھم. كان ھؤالء األثبج من الھالليين أوفر عدداً وأكثر بطوناً، وكان التقدم لھم في جملتھم

ويقولون بزعمھم أن أثبج ھو . توبة وعنز: وفي دريد بطنان. والعاصم ولطيف ودريد وكرفة وغيرھم حسبما يظھر في نسبھم

وكان لھم جمع وقّوة وكانوا أحياء غزيرة من جملة الھالليين الداخلين . فكرفة ھو ابن األثبج. ن أبي ربيعة بن نھيك بن ھاللاب

ولما استقر أمر األثبج بأفريقية على غلب صنھاجة على الضواحي . من شرقية وكانت مواطنھم حيال جبل أوراس. ألفريقية

  .سرحان وھو من دريد قتل شبانة بن االحيمر من كرفة عيلة، فطوت كرفة على الھائم ووقعت الفتنة بينھم، وذلك أن حسن بن

ثم إن أخته الجازية غاضبت زوجھا ماضي بن مقرب بن قرة، ولحقت بأخيھا فمنعھا منه فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة حسن 

ثم . شبانة بن األحيمر، وثأروا منه بأبيھمقتله أوالد . ولم تزل الفتنة إلى أن قتل حسن بن سرحان. وقومه، وظاھرتھم عياض

وجاءت دولة الموحدين . واستمرت الفتنة بين ھؤالء األثابج، وافترق أمرھم. كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة

لعاصم فلما ملك الموحدون أفريقية نقلوا منھم إلى المغرب ا. وھم على ذلك الشتات والفتنة، وكانت لبطونھم والية لصنھاجة

  .ومقدماً وقرة وتوابع لھم من جشم، وأنزلوا جميعھم بالمغرب كما نذكر

واعتزت رياح بعھدھم بأفريقية وملكوا ضواحي قسطنطينة ورجع إليھم شيخھم مسعود بن زمام من المغرب فاعتز الزواودة 

. وا عن الطعن وأوطنوا بالقرى واالطاموساء أثرھم فيھا وغلبوا بقايا االثابج فنزلوا قرى الزاب، وقعد. على األمراء والدول

ولما نبذ بنو أبي حفص العھد للدواودة كما يأتي في أخبارھم، واستجاش عليھم بنو سليم وأنزلوھم القيروان اصطنعوا كرفة من 

ً لرياح وشيعة للسلطان را من وأقطعتھم الدولة لذلك جباية الجانب الشرقي من جبل أوراس وكثي. بطون األثابج، فكانوا حربا

حتى إذا اختل ريح الدولة، وأخلقت جدتھا واعتزت رياح عليھا، وملكوا . بالد الزاب الشرقية، حيث كانت محالتھم الشتوية

 ً وربما يظعن . المجاالت على من يظعن فھا نزل كرفة ھؤالء بجبل أوراس حيث إقطاعاتھم وسكنوه حلالً متفرقة واتخذوه وطنا

بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلبية، وأوالد : عن بطونھم، وھم بطون كثيرة، فأؤلھم بعضھم إلى تخوم الزاب كما نذكر

سھيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشبه، وأوالد صبيح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة، وأوالد سرحان بن 

ما يلي زاب تھودا ثم أوالد نافت بن بجبل أوراس م وھؤالء ھم المودعات وھم موطنون. فاضل أيضأ ويعرفون بالسرحانية

أوالد مساعد وأوالد ظافر وأوالد : ولھم إقطاعات السلطان التي ذكرناھا، وھم ثالثة أفخاذ. فاضل، وھم أھل الرياسة في كرفة

وأما بنو محمد والمراونة فھم . والرياسة أخص بأوالد مساعد في أوالد علي بن جابر بن فتاح بن مساعد بن نابت. قطيفة

وربما . ويكتالون الحبوب ألقواتھم من زروع أھل الجبل، وأوالد نابت. ظواعن  جائلة في القفار تلقاء مواطن أوالد نابت

وأما دريد فكانوا أعز األثبج وأعالھم . يستعملھم صاحب الزاب في تصاريف أمره من عسكر وإخفار، وغير ذلك من أغراضه

ند دخولھم إلى أفريقية لحسن بن سرحان بن وبرة إحدى بطونھم، وكانت مواطنھم ما كعبأ بما كانت الرياسة على األثبج كلھم ع

وكانت بينھم وبين كرفة الفتنة التي ھلك فيھا حسن بن . بين العناب إلى قسطنطينة إلى طارف مصقلة، وما يحاذيھا من القفر

دريد وأوالد سرور بن دريد وأوالد جار هللا من أوالد عطية بن : وكانوا بطونأ كثيرة منھم. سرحان كما ذكرناه، وقبره ھنالك

وتوبة من ولد عبد هللا أيضاً، وھو توبة بن  جبربن عطاف بن عبد هللا، وكانت لھم بين ھالل رياسة . ولد عبد هللا بن دريد

  :كبيرة، ومدحھم شعراؤھم بشعر كثير، فمن ذلك قول بعض شعرائھم
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  كما كل أرض منقع الماء خيارھا    دريد ذات سراة البدو للجود منقع           

  تحّن إلى أوطان مرة ناقتي لكن معھا         جملة دريد كان موارھــــــا

  وھم عربوا األعراب حتى تعّربت            بنوف المعالي ما ينفي قصارھـا

  وتركوا طريق النار برھــة وقد              كان ما تقوى المطايا حجارھـا

ثم دثروا . ة فكانت رئاستھم في أوالد بني مبارك بن حباس، وكانت لھم تلة بن حلوف من أرض قسطنطينةفأما أوالد عطي 

ثم عجزوا عن . وتالشوا وغلبتھم توبة علي على تلة بن حلوف زحفوا إليھا من مواطنھم بطارق مصقلة فملكوھا وما إليھا

اد القبائل الغارمة، وربما طالبھم السلطان بالعسكرة معه رحلة القفر وتركوا اإلبل واتخذوا الشاة والبقر وصاروا في عد

فيعينون له جنداً منھم، ورياستھم في أوالد وشاح بن عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن ثوبة، وفي أوالد مبارك بن عابد 

  .ويجاورھم أوالد سرور وأوالد جار هللا على سننھم في ذلك. بن عطية بن عطوة، وھم على ذلك العھد

. ما أوالد وشاح فرئاستھم لھذا العھد منقسمة بين سجم بن كثير بن جماعة بن وشاح وبين أحمد بن خليفة بن رشاش بن وشاحفأ

وأما أوالد مبارك بن عابد فرئاستھم أيضا منقسمة بين نجاح بن محمد بن منصوربن عبيد بن مبارك، وعبد هللا بن أحمد بن 

وأما . ثمان بن منصور وأما أوالد جار هللا فرئاستھم في ولد عنان بن سالم منھمعنان بن منصور ورثھا عن عمه راجح بن ع

العاصم ومقدم والضحاك وعياض فھم أوالد مشرف بن اثبج، ولطيف وھو ابن سرح بن مشرف، وكان لھم عدد وقوة بين 

  .األثابج

لمنصور إلى المغرب وأنزلھم تامستا مع وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن غانية، فأشخصھم يعقوب ا

فعياض نزلوا بجبل القلعة، قلعة بني حماد، وملكوا قبائله : جشم ويأتي خبرھم، وبقيت عياض والضحاك بمواطنھم بأفريقية

 ولما غلبت عليھم الدولة بمظاھرة رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا. وغلبوھم على أمرھم، وصاروا يتولون جبايتھم

وسكنوا ذلك الجبل فطوله من المشرق إلى المغرب ما بين ثنية غنية والقصاب إلى وطن بني يزيد بن . وجبايتھم للسلطان

ورئاستھم في أوالد ديفل، ومعھم بطن منھم يقال لھم الزير، وبعدھم المرتفع والخراج من . فأولھم مما يلي غنية للمھاية. زغبة

  .بطونھم

. أوالد تبان، ورياستھم في أوالد محمد بن موسى، وأوالد حناش، ورياستھم في بني عبد السالم: فأما المرتفع فثالثة بطون

ً أوالد حناش. وأوالد عبدوس ورياستھم في بني صالح وأما الخراج فرياستھم ألوالد . ويدعى أوالد حناش وأوالد تبار جميعا

صخر، وأوالد رحمة من بطون عياض، وھم مجاورون زائدة بني عباس بن خفير، ويجاور الخراج من جانب الغرب أوالد 

  .لبني يزيد بن زغبة في آخر وطن األثابج من الھالليين

ً كثيرة، وكانت رياستھم مفترقة بين أمرين منھم وھما أبو عطية وكلب بن منيع وغلب كلب أبا  وأما الضحاك فكانوا بطونا

ما زعموا إلى المغرب، وسكن صحراء سجلماسة، وكانت له فيھا عطية على رياسة قبيلتھما ألول دولة الموحدين، فارتحل في

وبقي تجمعھم بالزاب حتى غلب مسعود بن . آثار حتى قتله الموحدون أو غربوه إلى األندلس، ھكذا ينمل أصحاب أخبارھم

فھم على ذلك لھذا  ثم عجزوا عن الطعن، ونزلوا بالد الزاب واتخذوا بھا المدن،.زمام والزواودة عليھم وأصاروھم في جملتھم

وأما لطيف فھم بطون كثيرة منھم، اليتامى وھم أوالد كسالن بن خليفة بن لطيف بني ذوي مطرف وذوي أبي الخليل . العھد

أوالد جرير بن علوان بن محمد بن لقمان، : ومنھم اللقامنة، أوالد لقمان بن خليفة بن لطيف ومنھم. وذوي جالل بن معافى
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بن جري بن علوان، وجرير يزعمون أنھم من محيا بن جري، ومزنة من ديفل بن محيا؛ وإليه يرجع  ونزار بن معن بن محيا

  .نسب بني مزنى الوالة بالزاب لھذا العھد

ثم عجزوا عن الظعن وغلبھم على الضواحي الزواودة من بعدھم لما قل جمعھم وافترق ملوكھم، . وكانت ھؤالء كثرة ونجعة

نھم من جمھور األثبج فاھتضموا، وعليھم رياح والزواودة فنزلوا بالد الزاب، واتخذوا بھا وصار إلى المغرب من صار م

ولھم . وھم لھذا العھد من جملة الرعايا الغارمة ألمير الزاب. اآلطام والمدن مثل الدوسن وغريبوا وتھدوه وتقموه وبادس

وبينھم في قصورھم بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين . عنجھية منذ رياستھم القديمة لم يفارقوھا، وھم على ذلك لھذا العھد

  . وعامل الزاب يدرأ بعضاً ببعض، ويستوفي جبايته منھم جميعاً وهللا خير الوارثين. منھم وحروب وقتل

ويلحق بھؤالء األثبج العمور، ويغلب على الظّن أنھم من ولد عمرو بن عبد مناف بن ھالل إخوة قرة بن عبد مناف، وليسوا 

ً وزغبة واألثبج من أبي ربيعة، وال نجد بينھم انتماء بالجملةم ونجد . ن ولد عمربن أبي ربيعة بن نھيك بن ھالل، ألن رياحا

بينھم وبين قرة وغيرھم من بطون ھالل االنتماء، فدل على أنھم لعمرو بن عبد مناف، أو يكونون من عمرو بن روينة بن عبد 

قرة وعبد هللا، وليس لھم رياسة على أحد من ھالل، : وھم بطنان. بن الكلبي وهللا أعلم بذلكذكره ا. هللا بن ھالل وكلھم معروف

وموطنھم ما بين . إنما ھم ساكنون بالضواحي والجبال، وفيھم الفرسان وأكثرھم رجالة. وال ناجعة تظعن لقلتھم وافتراق ملتھم

ً إلى جبل وأما التلول فھم مرفوعون عنھا بقلتھم . والصحراء وكان كل ذلك من ناحية الحضنة. راشد جبل أوراس شرقا

  .وخوفھم من حامية الدول، فتجدھم أقرب إلى موطن القفر والجدب

عبد هللا : وبنو عبد هللا منھم على رياسة فيھم وھم. منھم فبطن متسع إال أنھم مفترقون في القبائل والمدن وحدانا) فأما بنو قرة(

من ولد شكر أوالد . عنان وعزيز بطنان، وولد عنان شكر وفارس بطنان: وولد محمد  بن علي وبنوه محمد وماضي بطنان،

 ً فأما أوالد فارس وأوالد عزيز وأوالد ماضى فموطنھم بسفح جبل أوراس المطل على . يحيى ابن سعيد بن شكر بطن أيضا

ديھم، وخول ألوالده وخصوصاً من بسكرة قاعدة الزاب متصلين كذلك غرباً إلى مواطن غمرة، وھم في جوار رياح وتحت أي

ولصاحب الزاب عليھم طاعة لقرب جواره وحاجتھم إلى سلطانه، فيصرفھم لذلك في . الزواودة المتولين موطنھم بالمجال

  .حاجته متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن الزاب مع رجله وغير ذلك

انوا فريقين، فنزلوا واحتربوا وغلب أوالد محيا بن سعيد منھم وھم أكبر رياسة فيھم فنزلوا جبل راشد، وك) وأما أوالد شكر(

أوالد زكرير ودفعوھم عن جبل راشد فصاروا إلى جبل كسال محاذيه من ناحية الغرب وأوطنوه، واتصلت فتنتھم معھم على 

ً لھم،  فصار أوالد يحيى أھل جبل راشد في إيالة سويد بن: طول األيام وافتتحھم رجال زغبة باقتسام المواطن زغبة وأحالفا

وربما يقتحمون بادية زغبة مع النضرأحالفا لھم في فتنتھم كما . وأوالد زكرير أھل جبل كسال في إيالة بني عامر وأحالفا لھم

وكان له فيھم ذكر . وكان شيخھم من أوالد يحيي فيما قرب من عھدنا عامر بن أبي يحيى بن محيا. نذكر في أخبار زغبة

حل العبادة وحج، ولقي بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني، وأخذ عنه ولقن طرق ھدايته ورجع وكان ينت. وشھرة

إلى قومه وعاھدھم على طريقته ونحلته فاتبعه الكثير منھم، وغزا المفسدون من بادية النضر في جواره، وجاھدھم إلى أن 

مور بن موسى بن بوزير بن زكرير، وكان يسامي عامراً وكان شيخ أوالد زكريريغ. اغتالوه بعض األيام في الصيد فقتلوه

  .ويناھضه في شرفه، إال أن عامراً كان أسود منه بنحلة العبادة، وهللا مصرف األمور والخلق ا ھـ
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  ئط المغرب وبطونھم من ھذه الطبقةالخبر عن جشم الموطنين بسا
وغلب عليھم جميعاً اسم جشم . ومقدم واألثبج وجشم والخلط ھؤالء األحياء بالمغرب لھذا العھد فيھم بطون من قرة والعاصم،

أّن الموحدين لما غلبوا على أفريقية : وكان أصل دخولھم إلى المغرب. جشم بن معاوية بن بكر بن ھوازن: وھم. فعرفوا به

ً وكراھية عن الموحدين، وراجعوا  ثم كانت فتنة ابن غانية فأجلبوا فيھا وانحرفوا. أذعنت لھم ھؤالء القبائل من العرب طوعا

فنقل العاصم ومقدم من . الطاعة لعھد المنصور فنقل جمھور ھؤالء القبائل إلى المغرب ممن له كثرة وشوكة وظواعن ناجعة

ونقل رياح . بطون األثبج، ومعھم بطون ونقل جشم ھؤالء الذين غلب إسمھم على من معھم من األحياء، وأنزلھم تامستا

شم بتامستا البسيط األفيح ما بين سال ومراكش أوسط بالد المغرب األقصى، وأبعدھا عن الثنايا المفضية وأنزلھم الھبط فنزل ج

إلى القفار إلحاطة جبل درن بھا وشموخه بأنفه حذاءھا، ووشوج أعراقه حجراً عليھا فلم ينتجعوا بعدھا قفراً وال أبعدوا رحلة، 

  .غرب إلى الخلط وسفيان وبني جابروأقاموا بھا أحياء حلوال، وافترقت شعوبھم بالم

وكانت الرياسة لسفيان من بينھم في أوالد جرمون سائر أيام الموحدين، ولما وھن أمر بني عبد المؤمن وفشلوا وذھبت ريحھم 

استكثروا بجموعھم، فكانت لھم سورة غلب واعتزاز على الدولة بكثرتھم وقرب عھدھم بالبداوة وّخربوا ما بين األعياص، 

  .روا الخالفة وأكثروا الفساد وساءت آثارھم في البغيوظاھ

ولما اقتحم بنو مرين بالد المغرب على الموحدين وملكوا فاس وقريتھا لم تكن فيه حامية أشد منھم بأساً ومن رياح لقرب العھد 

بني مرين وصولتھم،  بالبداوة، فكانت لھم معھم وقائع وحروب استلحمھم فيھا بنو مرين إلى أن حق الغلب واستكانوا لعزّ 

وأعطوھم صفقة الطاعة وأصھر بنو مرين منھم إلى الخلط في بيت بني مھلھل، فكان في جملة بني مرين، وكانت لھم الجولة 

  .واستقّرت رياسة جشم وكثرھم في الخلط منھم، في ببت مھلھل، بعد أن كانت على عھد الموحدين في سفيان. للملك

ت جدتھم وفشلوا وذھبت ريحھم، ونسوا عھد البداوة والناجعة وصاروا في عداد القبائل ثم ضربت األيام ضرباتھا وأخلق

فليست : فرقھم األربع، وأحياء كل واحدة منھا ونحقق الكالم في أنسابھم) ولنذكر اآلن(الغارمة للجباية والعسكرة مع السلطان 

  .أعلم بحقائق األمور ولكن الشھرة بھذا النسب متصلة وهللا. راجعة إلى جشم على ما يتبين

وكان . ھذه القبائل معدودة في جشم، وجشم المعھود ھو جشم بن معاوية بن بكر بن ھوازن أو لعله جشم آخر من غيرھا

ونسبه فيما يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بني قرة، وكانت . شيخھم المشھور لعھد المأمون وبنيه جرمون بن عيسى

ويلة وكان الخلط شيعة للمأمون وبنيه فصار سفيان لذلك شيعة يحيى بن الناصر منازعه في الخالفة ببنھم وبين الخلط فتن ط

وصار سفيان إلى . ثم قتل الرشيد مسعود بن حميدان شيخ الخلط كما نذكر بعد، فصاروا إلى يحيى بن الناصر.بمراكش

جرمون سنة ثمان وثالثين وستمائة عن الرشيد ونزع . ثم ظھر بنو مرين بالمغرب واتصلت حروبھم مع الموحدين. الرشيد

وذلك أنه نادمه ذات ليلة . ولحق بمحمد بن عبد الحق أمير بني مرين حياء مما وقع له معه، وذلك سنة ثمان وثالثين وستمائة

ثين  ثم أفاق فندم وفر إلى محمد بن عبد الحق، وذلك سنة ثمان وثال. حتى سكر، وحمل عليه وھو سكران يرقص فرقص طربأ

وعال كعب كانون إبنه من بعده عند السعيد، وخالف عليه عند نھوضه إلى بني مرين . وستمائة، وھلك سنة تسع وثالثين بعدھا

  .ورجع إلى أزمور فملكھا. سنة ثالث وأربعين وستمائة

قتل قبل وفت ذلك في عضد السعيد فرجع عن حركته، وقصد كانون بن جرمون ففرأمامه وحضرحركته إلى تامزردكت، و

وقام بأمر سفيان من بعده . مھلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعت بينھم في محلة السعيد، وھي التي جرت عليھا تلك الواقعة

وقام بأمر سفيان، وحضر مع المرتضى حركة أمان إيملولين سنة تسع . أبوه يعقوب بن جرمون، وقتل محمد ابن أخيه كانون
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ثم رجع المرتضى وعفا له عنھا، .طان واختل عسكره فرجع فاتبعه بنو مرين وكانت الھزيمةوأربعين وستمائة فرحل عن السل

ثم قتله سنة تسع وخمسين وستمائة مسعود وعلي إبناء أخيه كانون بثأرأبيھما، ولحقا بيعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين 

هللا بن جرمون فعجز، فقدم مسعود بن كانون، ولحق  وقدم المرتضى إبنه عبد الرحمن فعجز، عن القيام بأمره، فقدم عفه عبيد

ً منه يعقوب بن كانون . الرحمن ببني مرين عبد ثم تقّبض ،المرتضى على يعقوب بن قيطون شيخ بني جابر وقدم عوضا

ً . ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أربع وخمسين وستمائة فتقبض عليه واعتقل. السفياني  وأقام مسعود بن كانون شيخا

ونزع مسعود عن يعقوب مقامه إلى . حطوش وعيسى أبناء يعقوب بن جرمون: وكان إلبني عفه معه ظھوروھما. على سفيان

أن ھلك سنة ست وستين وستمائة ابن عبد الحق ولحق بمسكورة وشب نار الفتنة والحرب واقيم حطوش بن يعقوب مقامه إلى 

وھلك مسعود بسكورة سنة ثمانين وستمائة، ولحق ابنه منصور . عيسىأن ھلك سنة تسع وستين وستمائة، فولي مكانه أخوه 

ووفد عليه بعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعمائة . بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع الخدمة أيام يوسف بن يعقوب

لطان أبي عنان يعقوب وأدركت شيخاً عليھم لعھد الس. واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون ھؤالء إلى عھدنا. فتقبله

وكان سفيان ھؤالء حياًَ◌ حلوالًَ◌ بأطراف تامستا مما يلي . بن علي بن منصوربن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن عيسى

وبقي من أحيائھم الحرث والكالبية ينتجعون أرض السوس وقفاره، ويطلبون . أسفى، وملك بسائطھا الفسيحة عليھم الخلط

وطال عيثھم في . ، فبقيت فيھم لذلك شدة وبأس، ورياستھم في أوالد مطاوع من الحرثضواحي بالد جاجة من المصامدة

فلما استبد سلطان مراكش األمير عبد الرحمن بن أبي فلفوس علي ابن السلطان أبي علي سنة ست . ضواحي مراكش وإفسادھم

بفرسانھم ورجلھم على العادة، وشيخھم  واستقدمھم بعض أيامه للعرض. وسبعين وسبعمائة كما نذكر استخلصھم ورفع منزلتھم

وتقبض عليھم أجمعين، وقتل من قتل منھم، وأودع اآلخرين سجونه فذھبوا مثأل في األيام . منصور بن بعيش من أوالد مطاع

  .وخصدت شوكتھم وهللا قادر على ما يشاء

  :الخلط من جشم
الخلط بنو المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب،  ھذا القبيل يعرف بالخلط وھم في عداد جشم ھؤالء، لكن المعروف أن

ثم غلبھم عليھا بنو . كلھم شيعة للقرامطة بالبحرين، ولما ضعف أمر القرامطة استولى بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة

ى أفريقية، وبقي أبي الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية، فارتحل بنو سليم وبنو المنتفق من ھؤالء المسمون بالخلط إل

سائر بني عقيل بنواحي البحرين إلى أن غلب منھم على التغلبيين بنوعامر بن عوف بن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن 

  .عامر بن عقيل إخوة الخلط ھؤالء، ألنھم في المغرب منسوبون إلى جشم تخليطاً في النسب ممن يحققه ا لعوام

قلناه استقّروا ببسائط  تامستا فكانوا أولي عدد وقّوة، وكان شيخھم ھالل بن حميدان بن  ولما أدخلھم المنصور إلى المغرب كما

فلما ولي العادل بن منصور خالفوا عليه وھزموا عساكره، . مقدم بن محمد بن ھبيرة بن عواج ال نعرف من نسبه أكثر من ھذا

وجاء المأمون وظاھروه على أمره، . موحدون في ذلكوبعث ھالل ببيعته إلى المأمون سنة خمس وعشرين وستمائة، واتبعه ال

ولم يزل ھاللى مع المأمون إلى أن ھلك في حركة سبتة، وبايع بعده ألبنه . وتحيز أعداؤھم سفيان إلى يحيى بن القاص منازعة

  .الرشيد وجاء به إلى مراكش، وھزم سفيان واستباحھم

ً لمسعود  ثم ھلك ھالل وولي أخوه مسعود، وخالف على الرشيد عمر بن أوقاريط شيخ الھساكرة من الموحدين، وكان صديقا

وحاول عليه الرشيد حتى قدم عليه بمراكش وقتله في جماعة من . بن حميدان فأغراه بالخالف على إكسز السلطان فخالف

ن القاص، وحصروا ومّر بقومه إلى يحيى ب. وولي أمر الخلط بعده يحيى ابن أخيه ھالل. قومه سنة إثنتين وثالثين وستمائة
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ثم جاء الرشيد سنة ثالث . وخرج الرشيد إلى سجلماسة واستولوا على مراكش وعاثوا فيھا. مراكش ومعھم ابن أوقاريط

  .وثالثين وستمائة، وغلبھم عليھا ولحق ابن أوقاريط باألندلس

رطة، فطردوا عنھم يحيى بن القاص وأبدى علّي بن ھود بيعة الخلط، وعلموا أنھا حيلة من ابن أوقاريط وأنه تخلّص من الو

ثم أطلقھم، ثم . وراجعوا الرشيد فتقبض على علي ووشاح إبني ھالل وسجنھم بآزمور سنة خمس وثالثين وستمائة. إلى معقل

غدر بعد ذلك بمشيختھم بعد اإلستدعاء والتأنيس وقتلھم جميعاً مع عمر بن أوقاريط، كان أھل إشبيلية بعثوا به إليه، ثم حضروا 

فلم يزل المرتضى يعمل . مع السعيد في حركته إلى بني عبد الواد، وجروا عليه الواقعة حتى قتل فيھا بفتنتھم مع سفيان يومئذ

الحيلة فيھم إلى أن تقبض على أشياخھم سنة إثنتين وخمسين  وستمائة وقتلھم ولحق عواج بن ھالل ببني مرين، وقدم 

ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين وستمائة، وأغزاه علي بن أبي . لرياسة فيھمالمرتضى عليھم علي بن أبي علي من بيت ا

  .علي فقتل في غزاته

ثم صار الخلط كلھم . ثم كانت واقعة أم الرجلين على المرتضى سنة ستين وستمائة، فرجع علي بن أبي علي إلى بني مرين

وأصھر إليه يعقوب بن عبد الحق . ن يحيى بن مقدموكانت الرياسة فيھم ألول سلطان لبني مرين لمھلھل ب. إلى بني مرين

ولم يزل مھلھل عليھم إلى أن ھلك سنة خمس وتسعين وستمائة، ثم إبنه . فأنكحه ابنته التي كان منھا إبنه السلطان أبوسعيد

  .وكان لعھد السلطان أبي سعيد وابنه أبو الحسن، وبعثه سفيراً إلى سلطان مصر الملك الناصر. عطية

وبلغ إلى المبالغ من العز والترف والدالة  قام بأمره أخوه عيسى بن عطية ثم ابن أخيھما زمام بن إبراھيم بن عطية، ولما ھلك

على السلطان والقرب من مجلسه إلى أن ھلك، فولي أمره إبنه أحمد بن إبراھيم، ثم أخوه سليمان بن إبراھيم، ثم أخوھما 

ان ومن بعده إلى أن كانت الفتنة بالمغرب بعد مھلك السلطان أبي سالم واستولى مبارك على مثل حالھم أيام السلطان أبي عن

  .على المغرب أخوه عبد العزيز، وأقطع إبنه أبا الفضل ناحية مراكش، فكان مبارك ھذا معه

له، ولما تقبض على أبي الفضل تقبض على مبارك وأودع السجن إلى أن غلب السلطان عبد العزيز على عامر بن محمد وقت

فقتل معه مبارك ھذا لما كان يعرف به من صحابته ومداخلته في الفتن كما يذكر في أخبار بني مرين وولي إبنه محمد على 

قبيل الخلط، إال أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن بما أصابھم من الخصب والترف منذ مائتين من السنين بذلك البسيط األفيح 

  .سنون وذھب بھم الترف، وهللا غالب على أمرهزيادة للعز والدعة، فأكلتھم ال

  بنو جابر بن جشم
وكان لھم أثر . بنو جابر ھؤالء من عداد جشم بالمغرب، وربما يقال إنھم من سدراتة إحدى فرق زناتة أو لواتة وهللا أعلم بذلك

الثين وستمائة بعث الرشيد بقتل في فتنة يحيى بن الناصر بما كانوا معه من أحزابه ولما ھلك يحيى بن الناصر سنة ثالث وث

. ثم اعتقله يغلو قائد الموحدين، بعثة المرتضى لذلك. شيخھم قائد بن عامر، وأخيه فائد، وولي بعده يعقوب بن محمد بن قيطون

ثم  تحيز بنو جابر ھؤالء من أحياء جشم إلى . وقدم يعقوب بن جرموق، وولي مشيخة بني جابر إسمعيل بن يعقوب بن قيطون

الجبل بتادال وما إليھا بجاورون ھناك صناكة الساكنين بقشته وھضابه من البربر، فيسھلون إلى البسيط تارة، ويأوون إلى  سفح

  .الجبل في حلف البربر وجوارھم أخرى إذا دھمتھم مخافة من السلطان، أوذي غلبة

ثم . لسلطان أبي عنان حسين بن علي الورديقيوالرياسة فيھم لھذه العصور في ورديقة من بطونھم، أدركت شيخاً عليھم لعھد ا

. ولحق بھم الوزير الحسن بن عمر عند نزوعه عن السلطان أبي سالم سنة ستين  وسبعمائة. ھلك واقيم مقامه الناصر إبنه

 سالم عند فراره عن مراكش سنة ثمان ثم لحق بھم أبو الفضل بن السلطان أبي. ونھضت إليھم عساكر السلطان فأمكنوا منه
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ثم أمكنوا منه على مال حمل إليھم، ولحق بھم . ونازله السلطان عبد العزيز وأحيط به فلحق برابرة صناكة من قومه. وستين

وطلبه عمر فأخرجوه . أثناء ھذه الفتن األمير عبد الرحمن يغلوسن على عھد الوزير عمر بن عبد هللا المتغلب على المغرب

تنة فنكرته الدولة، وتقبض عليه وأودع السجن فمكث فيه سنين، وتجافت الدول عنه من عنھم وطال بذلك مراس الناصر ھذا للف

ثم رجع من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد بالمغرب على ابن السلطان عبد . بعد ذلك وأطلق عقالھم

وقد يزعم كثير من الناس أن ورديقة من . والنھار العزيز وأودعه السجن، ونقلوا الرياسة عن بني علي ھؤالء، وهللا يقلب الليل

ليسوا من جشم، وأنھم بطن من بطون سدراتة إحدى شعوب لواتة من البربر، ويستدلون على ذلك بمواطنھم  بني جابر

  .وجوارھم للبربر، وهللا أعلم بحقيقة ذلك

  :العاصم ومقدم من األثبج
، ونزلوا تامستا معھم، وكانت لھم عزة وعلياء إال أن جشم أعز منھم لمكان كما ذكرنا في أنسابھم -ھؤالء األحياء من  األثبج

وكان شيخ العاصم لعھد . وكان موطنھم بسيط تامستا، وكانت للسلطان عليھم عسكرة وجباية شأن إخوانھم من جشم. الكثرة

ما ھلك سنة ثالث وثالثين وستمائة ول. الموحدين، ثم عھد المأمون منھم حسن بن زيد، وكان له أثر في فتنة يحيى بن الناصر

ثم صارت الرياسة ألبي عياد وبنيه، . أمر الرشيد بقتل حسن بن زيد مع قائد وفائد إبني عامر شيوخ بني جابر فقتلوا جميعأ

ن فر إلى تلمسان ورجع منھا أعوام تسعي. وكان بينھم لعھد بني مرين عياد بن أبي عياد، وكان له تغلب في النفرة واالستقامة

وكانت له والية مع يعقوب بن عبد الحق من قبل . وفر إلى السوس ورجع منه سنة سبع وسبعمائة، ولم يزل دأبه ھذا. وستمائة

وبقيت رئاسته في بنيه إلى أن انقرض أمرھم وأمر مقدم ودثروا وتالشوا، وهللا خير . ذلك، ومقاماته في الجھاد مذكورة

  .الوارثين

  :ھالل بن عامر من ھذه الطبقة الرابعةالخبر عن رياح وبطونھم من 
رياح بن أبي ربيعة بن نھيك : كان ھذا القبيل من أعز قبائل ھالل وأكثرھم جمعأ عند دخولھم أفريقية وھم فيما ذكره ابن الكلبي

 وكان من رجاالتھم لذلك. بن ھالل بن عامر، وكانت رئاستھم حينئذ لمؤنس بن يحيى الصنبري من بطون مرداس بن رياح

العھد الفضل بن علي مذكور في حروبھم مع صنھاجة، وكانت بطونھم عمرو ومرداس، وعلى كلھم بنو رياح وسعيد بن 

بن  داود بن مرداس وصنبر بن حواز بن عقيل: كثيرة. ولمرداس بطون. رياح، وخضر بن عامر بن رياح وھم األخضر

بنو موسى بن عامر وجابر بن : مرداس بطون أخرى منھمومن أوالد عامر بن يزيد بن . مسلم بن عقيل: مرداس، وإخوتھم

وإسم سودان علي بن . وتد يقال إنھم من لطيف كما قدمناه، وسودان ومشھور ومعاوية بنو محمد بن عامر بطون ثالنة. عامر

  .وقد يقال أيضاً أّن المشاھرة وھم بنو مشھور بن ھالل بن عامر من نمير رياح وهللا أعلم. محمد

ثم صارت للزواودة أبناء داود . لى رياح في ھذه البطون كلھا لمرداس، وكانت عند دخولھم أفريقية في صنبر منھموالرياسة ع

وكان رئيسھم لعھد الموحدين مسعود بن سلطان بن . ويزعم بنو عمرو بن رياح أن أباھم كفله ورباه. بن مرداس بن رياح

ولما نقل المنصور رياحاً إلى المغرب تخفف عساكر أخو مسعود . بتهزمام بن رديني بن داود، وكان يلقب البلط لشدته وصال

في جماعات منھم لما باله السلطان من طاعته وانحياشه، وأنزل مسعوداً وقومه لبالد الھبط ما بين قصور كتامة المعروف 

  .بالقصر الكبير، إلى إزغار البسيط الفسيح ھناك إلى ساحل البحر األخضر، واستقروا ھنالك

رمسعود بن زمام من بينھم في لفة من قومه سني تسعين وخمسمائة، ولحق بأفريقية، واجتمع إليه بنو عساكر أخيه، ولحقوا وف

ثم نزع إلى خدمة قراقش وحضر معه بقومه فتح طرابلس كما نذكره في . بطرابلس، ونزلوا على زغب وذياب يتقلبون بينھم
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وكانت . ي، ولم يزل في خالفة ذلك إلى أن ھلك، وقام بأمره من بعده إبنه محمدثم رجع إلى ابن غانية الميورق. أخبار قراقش

ولما غلب أبومحمد بن أبي حفص يحيى الميورقي مع الموحدين سنة ثماني . له رياسة وغناء في فتنة الميورقي مع الموّحدين

ذلك اليوم عبد هللا بن محمد ھذا وابن  عشرة وستمائة على الحمة من بالد الجريد، وقتل من العرب من قتل، كان فيمن قتله

  .عفه أبو الشيخ بن حركات بن عساكر

ولما ھلك الشيخ أبومحمد رجع محمد بن مسعود إلى أفريقية وغلب عليھا، واجتمع إلبه حلف األثبج ظواعن من الضحاك 

عن الرحلة، وافترقوا في ولطيف فكاثروه واعتزوا به على أقتالھم من دريد وكرفة إلى أن عجزت ظواعن الضحاك ولطيف 

وصارت رياسة البدو في ضواحي أفريقية ما بين قسطيلية . وبقي محمد بن مسعود يتغلب في رحلته. قرى الزاب وصدرة

ولما ھلك يحيى بن غانية من العرب من بني سليم والرياح سنة إحدى وثالثين وستمائة . والزاب والقيروان والمسيلة له ولقومه

  .لكھم، واستغلظ سلطان أبي حفصكما نذكره انقطع م

واستقل منھم األمير يحيى بن عبد الواحد بخطبة الخالفة عندما فسد كرسيھا بمراكش، وافترق أتباع يحيى بن غانية من العرب 

من بني سليم والرياح فنكر آل أبي حفص ھؤالء الزواودة، ومكانھم من الوطن مما سلف من عنادھم ومشايعتھم البن غانية 

ً األميرأبو زكريا في بني سليم من مواطنھم لذلك العھد بقابس وطرابلس وما إليھاعدوھم  والتقدم فيھم يومئذ لمرداش . فجاجا

وضربوا بينھم وبين قبائل رياح وأنزلوھم بالقيروان وبالد . والكعوب كما نذكره في أخبارھم، واصطنعوھم لمشايعة الدولة

د عليه في بعض السنين وفد مرداس يطلبون المكيل وينزلون عليھم فشرھوا إلى ووف. قسطيلية، وكانت آية لمحمد بن مسعود

نعمتھم وقاتلوھم عليھا، وقتلوا رزق بن سلطان عم محمد بن مسعود، فكانت بينھم وبين رياح أيام وحروب، حتى رحلوھم عن 

  .جانب المشرق من أفريقية وأصاروھم إلى جانبھا الغربي

وامتاز الزواودة بملك ضواحّي . سليم ضواحي الجانب الشرقي كلھا من قابس إلى بونة ونفطةوملك الكعوب ومرداس من بني 

وھلك محمد بن مسعي . قسطنطينة وبجاية من التلول ومجاالت الزاب وريغ وواركال وما وراءھا من القفار في بالد القبلة

  .ولةفولى رئاسته موسى بن محمد، وكان له صيت وغناء في قومه واعتزازعلى الد

وخرج عليه أخوه إبراھيم . بن عبد الواحد بويع ابنه محمد المستنصر الطائر الذكر المشھود له في الشھرة) ولما ھلك يحيى(

فلحق بالزواودة ھؤالء فبايعوه بجھات قسطنطينة واتفقوا على تقديمه، ونھض إليه المستنصر سنة ست وستين وستمائة ففّروا 

ونبذوا العھد إلى . ه بنو عساكر بن سلطان منھم، ورئاستھم يومئذ لولد مھدي بن عساكرأمامه وافترق جمعھم وتحيز إلي

  .وأجاز البحر إلى األندلس، وأقام بھا في جوار الشيخ ابن األحمر. إبراھيم بن يحيى ولحقوا بتلمسان

المستنصر عھدھم، ونھض ثم ھلك موسى بن حمد وولي رياسته ابنه شبل بن موسى، واستطال على الدولة وكثر عيثھم فنبذ 

إليه بعساكره وجموعه من الموحدين والعرب من بني سليم، وأوالد عساكر إخوانھم، وعلى مقدمته الشيخ أبو ھالل عياد بن 

محمد بن مسعود وأخاه يحيى،  وحاول عليھم فاستقدم رؤساءھم شبل بن موسى بن. محمد الھنتاني، وكان يومئذ أميراً ببجاية

وحداد بن موالھم بن خنفر بن مسعود وفضل بن ميمون بن دريد بن مسعود، ومعھم . دريد بن مسعود وسباع بن يحيى بن

دريد بن تازير شيخ أوالد نابت، من كرفة، فتقبض عليھم لحين قدومھم وضرب أعناقھم في سريح، وأخذ ابن راية، حيث 

  .طلب الخروج على الدولةبايعوا أبا إسحق أخاه والقاسم بن أبي زيد بن أبي حفص النازع إليھم ل

وترك شبل بن موسى سباعاً إبنه طفالً صغيراً فكفله عمه موالھم ابن . وافترقت ظواعنھم وفروا أمامه واتبعھم إلى آخر الزاب

موسى، ولم تزل الرياسة بھم وترك سباع إبنه بحيى أيضاً طفالً فكفله عمه طلحة بن يحيى، ولحق جلھم بملوك زناتة المغرب، 
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محمد لحقوا بيعقوب بن عبدالحق بفاس، وأوالد سباع بن يحيى لحقوا بيغمراسن بن زيان بتلمسان فكسوھم وحملوھم وأوالد 

فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا وزحفوا إلى مواطنھم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركالن وقصور ريغ وصيروھا سھاما بينھم، 

  .وانتزعوھا للموحدين فكان آخر عھدھم بملكھا

. تقدموا إلى بالد الزاب، وجمع لھم عاملھا أبو سعيد عثمان بن محمد بن عثمان ويعرف بابن عتوا من رؤساء الموحدين ثم

ثم . وكان منزله بمقرة فزحف إليھم بمكانھم من الزاب، وأوقعوا به وقتلوه بقلطاوة وغلبوا على الزاب وضواحيه لھذا العھد

ثم تقدموا إلى التل وجمع لھم من كان به من أوالد عساكر، وعليھم . من القبائل تقدموا إلى جبل أوراس فغلبوا على من به

  .موسى بن ماضي، بن مھدي بن عساكر،فجمع قومه ومن في حلفھم من عياض وغيرھم

ثم تالفت الدولة أمرھم باالصطناع . وتزاحفوا فغلبھم أوالد مسعود وقتلوا شيخھم موسى بن ماضي، وتولوا الوطن بما فيه

ستمالة وأقطعوھم ما غلبوا عليه من البالد بجبل اوراس والزاب، ثم األمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس واال

المسمى عندھم بالحصنة وھي نقاوس ومقرة والمسيلة، واختص أقطاع المسيلة بسباع بن شبل بن يحيى من بعد ذلك، فھي في 

  .قسم بنيه وسھامھم

ثم ھلك سباع بن . مربن محمد، وھو ابن عم شبل بن موسى بن سباع، ونقاوس بأوالد عساكرواختص أقطاع مقرة بأحمد بن ع

شبل وقام بأمرھم ابنه عثمان ويعرف بالعاكر فنازعه الرياسة بنو عمه علّي بن أحمد بن عمربن محمد بن مسعود بن دريد بن 

ً وصاروا فري أوالد محمدبن مسعود، وأوالد سباع بن : قينمسعود وفرقوا جماعة بني مسعود ھؤالء، بعد أن كانوا جميعا

ولم يزالوا كذلك لھذا العھد، ولھم تغلب على ضواحي بجاية وقسطنطينة ومن بھا . يحيى، وسليمان بن علي بن سباع بن يحيى

ھرة ورياسة أوالد محمد اآلن ليعقوب بن علي بن أحمد وھو كبير الزواودة بمكانه وسنه وله ش. من سدويكش وعياض وأمثالھم

  .وذكر ومحل من السلطان متوارث

ورئاستھم . وأوالد علي أشرف منھم وأعز بالكثرة والعدد. ورياسة أوالد سباع  في أوالد علي بن سباع وأوالد عثمان بن سباع

واختص أوالد محمد بنواحي قسطنطينة . في بلد يوسف بن سليمان بن علي بن سباع ويرادفھم أوالد يحيى بن علي بن سباع

واختص أوالد سباع بنواحي بجاية وأقطاعھم فيھا قليل لمنعة بجاية وضواحيھا عن ضيم . عتھم الدول كثيراً من أريافھاوأقط

وأما ريع وواركال فقسمت بينھم منذ عھد سلفھم كما . العرب، ولغلبھم بالجبال المطيفة بھا وتوعر مسالكھا على رواحل الناجعة

  . قلناه

منه، وقاعدته طولقة؛ ألوالد محمد وأوالد سباع بن يحيى، وكانت ألبي بكر بن مسعود، فلما وأما الزاب فالجانب الغربي 

واتصلت بينھم بسببھا . ضعف بنوه ودثروا اشتراھا منھم علي بن أحمد شيخ أوالد محمد وسليمان بن علي شيخ أوالد سباع

والجانب الوسط، وقاعدته بسكرة . يھا أكثرالفتنة وصارت في مجاالت أوالد سباع بن يحيى فصار غلب سليمان وبنيه عل

وليعقوب بن علي على عامله بسبب ذلك سلطان وعزة، وله به تمسك وإليه انحياش في منعته . ألوالد محمد، وفي مجاالتھم

  .من الدولة واستبداده بوطنه، وحماية ضواحيه من عبث األعراب وفسادھم غالب األوقات

دته بادس وتنومة فھو ألوالد نابت رؤساء كرفة بما ھو من مجاالتھم، وليس ھو من وأما الجانب الشرقي من الزاب وقاع

إال أن عمال الزاب تأخذ منه في األكثر جباية غير مستوفاة بعسكر لھا إال في بعض األحايين ببادية رياح بإذن . مجاالت رياح

دة ومقتسمون عليھم وملتمسون مما في أيديھم، وبطون رياح كلھا تبع لھؤالء الزواو. من كبيرھم يعقوب وإشراكه في األمر
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ً بطون سعيد ومسلم واألخضر، يبعدون النجعة في القفار . وليس لھم في البالد ملك يستولون عليه وأشدھم قوة وأكثرھم جمعا

  .والرمال، ويسخرون الزواودة في فتنة بعضھم مع بعض، ويختصون بالحلف فريقاً دون آخر

د سائر أيامھم إال قليال من األحيان ينابذونھم ثم يراجعونھم ومسلم واألخضر أحالف ألوالد سباع فسعيد، أحالف ألوالد محم 

  .كذلك إال في بعض األحايين

فرئاستھم ألوالد يوسف، بن زيد منھم في ولد ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب بن يوسف، وأردافھم أوالد ) فأما سعيد(

والصحيح من نسبھم أنھم من . ون بزعمھم إلى بني سليم في أوالد القوس من سليمعيسى بن رحاب بن يوسف، وھم ينتسب

ومع أوالد يوسف ھؤالء لفائف من العرب يعرفون بالمخادمة والغيوث والفجور فأما المخادمة . رياح بالحلف والموطن

. زناتة إحدى بطونھم، وفيھم من نفاثوالغيوث من أبناء مخدم فمن ولد مشرف بن اثبج، وأما الفجور فمنھم من البرابر لواتة و

فھم من بطون لواتة كما ذكرناه في بني جابر وبتادال كثير منھم وأجاز ) وأما زناتة(فأما نفاث فمن بطون جزام وسيأتي ذكرھم 

. راً وذكروا أن منھم بأرض مصر والصعيد كثي. منھم إلى العدوة لعھد بني األحمر سلطان الزناري، وكانت له في الجھاد آثار

وأما أحالف أوالد محمد من الزواودة فبطن من رباب بن سودات بن عامر بن صعصعة، اندرجوا في أعداد رياح، ولھم معھم 

ً من أوالد . ظعن ونجعة، ولھم مكان من حلفھم ومظاھرتھم وأما أحالف أوالد سباع من مسلم واألخضر فقد قّدمنا أن مسلما

ويقول بعض من ينكر عليھم . ياح بعضھم ينتسب إلى الزبير بن العوام وھو خلطعقيل بن مرداس بن رياح أخو حواز بن ر

ورئاسته في أوالد جماعة بن مسلم بن حفاد بن . إنما ھو نسب إلى الزبير بن المھاية الذين ھم من بطون عياض كما ذكرناه

  .ارة بن موسى بن قطران بن جماعةوبين أوالد زر. مسلم بين أوالد تساكر بن حامد بن كسالن بن غيث بن رحال بن جماعة

فإن أبناء عامربن صعصعة معروفون كلھم . وأما األخضر فيقولون إنھم من ولد خضر بن عامر، وليس عامر بن صعصعة

أولھم من : ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذكور في بطونھم. وإنما ھو وهللا أعلم عامر آخر من أوالد رياح. عند النسابين

إنما سموا الخضر : األغاني وقال ذكرھم صاحب. ھم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن قيس عيالن الخضر الذين

ورياستھم في أوالد تامربن علي بن تمام . وكان مالك شديد السمرة فأشبھه ولده: قال. لسوادھم، والعرب تسمي األسود أخضر

وفيھم بطن . لد عامربن صالح بن عامربن عطية بن تامربن عماربن خضربن عامربن رياح واختصت مرين بأوالد عامر و

  .وفي رياح أيضاً بطن من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ويظعنون مع باديتھم. آخر لزائدة بن تفام بن عمار

طن من رياح ببالد الھبط حيث أنزلھم المنصور فأقاموا ھنالك بعد رحلة رئيسھم مسعود بن زنان بتلك الموا) وأما من نزل(

ولما تغلب بنو مرين . إلى أن انقرضت دولة الموحدين وكان عثمان بن نصر رئيسھم أيام المأمون، وقتله سنة ثالثين وستمائة

على ضواحي المغرب ضرب الموحدون على رياح ھؤالء البعث مع عساكرھم، فقاموا بحماية ضواحيھم وتحيز لھم بنو 

رباً إلخوانھم بني حمامة بن محمد، سلف الملوك منھم لھذا العھد، فكانت عسكربن محمدبن محمد من بني مرين حين كانوا ح

بين الفريقين جولة قتل فيھا عبد الحق بن محيوبن أبي بكربن جماعة أبو الملك وإبنه إدريس، فأوجدوا السبيل لبني مرين على 

  .ىأنفسھم في طلب الترة والدماء فأثخنوا فيھم واستلحموھم قتأل وسبياً مرة بعد أخر

وكان آخر من أوقع بھم السلطان أبو ثابت عامر يوسف بن يعقوب سنة سبع وسبعمائة تتبعھم بالقتل إلى أن لحقوا برؤوس 

ثم دثروا . الھضاب وأسمة الربى المتوسطة في المرج المستبحر بازغار فصاروا إلى عدد قليل، ولحقوا بالقبائل الغارمة

ن عليھا، وھو خير الوارثين ال رب غيره وال معبود سواه، وھو نعم المولى ونعم وتالشوا شأن كل أمة وهللا وارث األرض وم

نسأله سبحانه وتعالى من فيض فضله العميم، ونتوسل إليه بجاه نبيه الكريم أن . النصير، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير
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يماً، والعافية من كل بلية، وتمام العافية ودوام العافية والشكر يرزقنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وديناً ق

على العافية، والغنى عن الناس، وأن يحسن عاقبتنا في األمور كلھا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا، وعذاب اآلخرة، وأن يرزقنا 

ان الخلد، بمنه في أعلى جن �يدنا محمدومرافقة نبينا وس. من فضله وكرمه إيمانا ال يرتد ونعيما ال ينفد، وقرة عين ال تنقطع

  .يشاء قدير وباإلجابة جدير، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد  رب العالمين وكرمه إنه على ما

  :الخبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومآل أمره وتصاريف أحواله
وكانت أمه تدعى خضيبة وكانت في أعلى مقامات العبادة . ن رحمان منھمكان ھذا الرجل من مسلم إحدى شعوب رياح، ثم م  

  ونشأ ھو منتحاًل للعبادة والزھد، وارتحل إلى المغرب ولقي شيخ الصالحين والفقھاء لذلك. والورع

ر، ونزل ورجع إلى وطن رياح بفقه صحيح وورع واف. العھد بنواحي تازة أبا إسحق التسولي، وأخذ عنه، ولزمه، وتفقه عليه 

طولقة من بالد الزاب، وأخذ بنفسه في تغيير المنكر على أقاربه وعشريته ومن عرفه أو صحبه، فاشتھر بذلك وكثرت غاشيته 

  .لذلك من قومه وغيرھم

أبو يحيى بن أحمد بن عمر شيخ بني محمد بن : ولزم صحابته منھم أعالم عاھدوه على التزام طريقته، كان من أشھرھم

اودة، وعطية بن سليمان بن سباع شيخ أوالد سباع بن يحيى منھم، وعيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أوالد مسعود من الزو

إدريس من أوالد عساكر منھم، وحسن بن سالمة شيخ أوالد طلحة بن يحيى بن دريد بن مسعود منھم، وھجرس بن علي من 

  .عھم والمستضعفين من قومھمأوالد يزيد بن زغبة، ورجاالت من العطاف من زغبة في كثير من أتبا

واشتد على قاطع الطريق من شرار . فكثر بذلك تابعه واستظھر بھم على شأنه في إقامة السنة وتغيير المنكر على من جاء به

ثم تخطى ذلك إلى العمار، فطلب عامل الزاب يومئذ، منصوربن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من المكوس . البوادي

ن ذلك، واعتزم على اإليقاع به فحال دونه عشائر أصحابه، وبايعوه على إقامة السنة والموت دونه في والظالمات فامتنع م

  .ذلك

وكان لذلك العھد علي بن أحمد بن عمربن محمد قد قام . وآذنھم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمثالھم ونظراءھم من قومھم

واقتسموا رياسة الزواودة فظاھروا ابن مزني على . برياسة أوالد يحيىبرياسة أوالدمحمد، وسليمان بن علي بن سباع قد قام 

وكان أمر ابن مزني والزاب يومئذ راجعا إلى صاحب بجاية من بني أبي . مدافعة سعادة وأصحابه المرابطين من إخوانھم

ليه ابن مزني في المدد فأمده حفص، وھو األمير خالد ابن األمير أبي زكريا، والقائم بدولته أبو عبد الرحمن بن عمر وبعث إ

  .بالعساكر والجيوش، وأوعز إلى أھل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منھا وابتنى بأنحائھا زاوية، ونزل بھا ھو وأصحابه

وزحفوا إلى بسكره وحاصروا ابن مزني سنة ثالث وسبعمائة وقطعوا . ثم جمع أصحابه المرابطين، وكان يسميھم السنية

ثم انحدر أصحاب سعادة من . ثم أعادوا حصارھا سنة إلى أربع وسبعمائة وامتنعت. عليھم فرحلوا عنھا نخيلھا، وامتنعت

وأقام المرابط سعادة بزاويته من زاب طولقة، وجمع من كان إليه من المرابطين . الزواودة إلى مشاتيھم سنة خمس وسبعمائة

 ً ا بالصريخ إلى ابن مزني، والعسكر السلطاني مقيم عندھم ببسكرة، وبعثو. المتخلفين عن الناجعة وغزا مليلي وحاصرھا أياما

واصبحوا سعادة وأصحابه على مليلي فكانت بينھم جولة قتل فيھا سعادة واستلحم . فأركبھم ليالً مع أوالد حرب من الزواودة

  .الكثير من أصحابه، وحمل رأسه إلى ابن مزني

الزاب، ورؤساؤھم أبو يحيى بن أحمد بن عمر شيخ أوالد محرز، وعطية بن وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتيھم فظھروا إلى 

سليمان شيخ أوالد سّباع، وعيسى بن يحيى شيخ أوالد عساكر، ومحمد بن حسن شيخ أوالد عطية، ورئاستھم جميعأ راجعة 
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لنار، واتسع الخرق بينھم ونازلوا بسكرة وقطعوا نخيلھا وتقبضوا على عمال ابن مزني فأحرقوھم في ا. ألبي يحيى بن أحمد

واجتمع إليه علي بن أحمد شيخ أوالد محمد، وسليمان بن علي شيخ أوالد . ونادى ابن مزني في أوليائه من الزواودة. وبينه

وخرج إبنه علي بينھم بعساكر السلطان، وتزاحفوا بالصحراء سنة ثالث عشرة وسبعمائة . سباع وھما يومئذ  أجالء الزواودة

ثم أطلقه عيسى بن أحمد رعيأ ألخيه أبي . وتقبض على علي بن أحمد فقادوه أسيراً . ابطون، وقتل علي بن مزنيفغلبھم المر

  .يحيى بن أحمد 

ثم ھلك أبو يحيى بن أحمد وعيسى بن يحيى، وخلت أحياء أوالد محرز من . واستفحل أمر ھؤالء السنية ما شاء هللا أن يستفحل

يقيمونه بينھم في الفتيا في األحكام والعبادات، فوقع نظرھم على الفقيه أبي عبد هللا محمد  منوتفاوض السنية في. ھؤالء السنية

وكان أخذ العلم ببجاية على أبي محمد الزواوي من كبار مشيختھا فقصدوه بذلك وأجابھم وارتحل . بن األزرق من فقھاء مقرة

السنية واستفحل بھم جانب أوالد سباع، واجتمعوا على الزاب واجتمع إليه . ونزل على حسن بن سالمة شيخ أوالد طلحة. معھم

  .وحاربوا علي بن أحمد طويالً 

وكان السلطان أبو تاشفين حين كان يجلب على أوطان الموحدين، يخيب عليھم أولياءھم من العرب، يبعث إلى ھؤالء السنية 

ولم يزل ابن األزرق مقيما . ة معلومة في كل سنةويبعث معھم للفقيه أبي األزرق بجائز. بالجوائز يستدعي بذلك واليتھم

. وھلك حسن بن سالمة، وانقرض أمر السنية من رياح. لرسمھم إلى أن غلبھم على أمرھم ذلك علي بن أحمد شيخ أوالد محمد

ً ألمر السنية، فأجابه ونزل عنده ، فواله القضا ء ببسكرة ونزل ابن األزرق بسكرة فاستدعاه يوسف بن مزني لقضائھا تفريقا

  ...إلى أن ھلك سنة

مدد أھل . ثم قام علي بن أحمد بھذه السنية بعد حين، ودعا إليھا وجمع البن مزني سنة أربعين وسبعمائة، ونزل بسكرة وجاءه

وامتنعت عليه فأقلع عنھا وراجع يوسف بن مزني، وصاروا إلى الوالية إلى أن ھلك علي بن . ريغ، وأقام محاصرا لھا أشھراً 

وبقي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوجب لھم ابن مزني الرعاية، وتعرف لھم أعراب الفالة من رياح حقاً في  .أحمد

وبقي ھؤالء الزواودة ينزع بعضھم أحيانا إلى إقامة ھذه الدعوة، فيأخذون بھا أنفسھم غير . إجازة من يجيزونه من أھل السابلة

ما يناسبھا ويقضي حقھا، بل يجعلونھا ذريعة ألخد الزكوات من الرعايا، ويتظاھرون متصفين من الدين والتعمق في الوزع ب

بتغيير المنكر يسرون بذلك حسداً في ارتقاء، فينحل أمرھم بذلك، وتخفق مساعيھم، ويتنازعون على ما تحصل بأيديھم 

  .ويفترقون على غير شيء، وهللا متولي األمور ال إله إال ھو سبحانه يحيي ويميت

  :لخبر عن زغبة وبطونھم من ھالل بن عامرمن ھذه الطبقة الرابعةا
إن زغبة ورياحاً أبناء أبي ربيعة بن نھيك بن ھالل بن عامر، ھكذا نسبھم، وھم لھذا : ذكر ابن الكلبي. ھذه القبيلة إخوة رياح

عبد هللا في ولد ھالل، فلعل انتسابھم  العھد مما يزعمون أن عبد هللا يجمعھم، بكسر دال عبد، ولم يذكر ابن الكلبي ذلك، وذكر

  .إليه بما كفلھم واشتھر دونھم، وكثيراً ما يقع مثل ھذا في أنساب العرب أعني انتساب األبناء لعمھم أوكافلھم وهللا أعلم

وة وكانت لھم عزة وكثرة عند دخولھم أفريقية، وتغلبوا على نواحي طرابلس وقابس، وقتلوا سعيد بن خزرون من ملوك مغرا

ولم يزالوا بتلك الحال إلى أن غلب الموحدون على أفريقية، وثار بھا ابن غانية، وتحيزت إليه أفاريق ھالل بن . بطرابلس

رياح وجشم، فنزعت زغبة إلى الموحدين، انحرفوا عن ابن غانية فرعوا لھم حق نزوعھم، وصاروا يداً واحدة مع بني يادين 

سط من ابن غانية وأتباعه واتصلت مجاالتھم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار، من زناتة في حماية المغرب الى األو

بالد المغرب األوسط ونزلوا بأمصاره، دخل زغبة ھؤالء التلول ) ولما ملكت زناتة. (وملك بنو بادين وزناتة عليھم التلول
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ن البداوة وعصبية الحلف، وخال قفرھم من ظعونھم وتغلبوا فيھا ووضعوا األتاوة على الكثير من أھلھا بما جمعھم وزناتة م

وحاميتھم فطرقته عرب المعقل المجاورون لھم من جانب المغرب، وغلبوا على من وجدوا من مخلف زغبة ھؤالء بتلك 

  .القفار، وجعلوا عليھم خفارة يأخذونھا من إبلھم، ويختارون عليھم البكرات منھا

ع ھذه الھضمة، وتولى كبرھا من بطونھم ثوابة بن جوثة من سديد كما نذكره بعد وأنفوا بذلك وتآمروا وتعاقدوا على دف

ثم استفحلت دولة زناتة وكفحوا العرب عن وطىء تلولھم لما انتشأ عنھم من العيث . فدفعوھم عن أوطانھم من ذلك القفر

ة وھزل الكراع، وتالشت أحوالھم والفساد فرجعوا إلى صحرائھم، وملكت الدولة عليھم التلول والحبوب، واستصعبت المير

وضربت عليھم البعوث وأعطوا األتاوة والصدقة حتى إذا فشل ريح زناتة وداخل الھرم دولتھم، وانتزى الخوارج من قرابة 

وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلول، ثم إلى الغلب فيھا، ثم غالبوا زناتة عليھا فغلبوھم في أكثر األحايين  الملك بالقاصية

وأقطعتھم الدولة الكثير من نواحي المغرب األوسط وأمصاره في سبيل االستظھار بھم، تمشت ظعونھم فيه وملكوه من كل 

وبطون زغبة ھؤالء يتعددون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة، وقد اقتسموا بالد المغرب األوسط . جانب كما نذكره

  .كما نذكر في أخبارھم

  :بنو يزيد في زغبة
ني يزيد ھؤالء محل من زغبة بالكثرة والشرف، وكان للدول به عناية فكانوا لذلك أول من أقطعته الدول من العرب كان لب

أقطعھم الموحدون في أرض حمزة من أوطان بجاية مما يلي بالد رياح واألثابج فنزلوا ھنالك، ولجوا تلك . التلول والضواحي

ً وصحراء الثنايا المفضية إلى تلول حمزة والدھوس وأرض وصار للدولة استظھار بھم على جباية . بني حسن ونزلوھا ريفا

فلما عجزت عساكر بجاية من جبايتھم دفعوھم لھا فأحسنوا في اقتضائھا وزادت الدول بھم . تلك الرعايا من صنھاجة وزواوة

ألوطان فاقتطعوھا عن أوطان بجاية ثم غلب زناتة الموحدين على تلك ا. تكرمة وعناية لذلك واقتطعھم الكثير من تلك األوطان

فلما فشل ريح زناتة وجاش بحر فتنتھم مع العرب استبد بنويزيد ھؤالء بملكة تلك األوطان، وغلبوا . وأصاروھا عن ممالكھم

 حميان بن عقبة: وھم بطون كثيرة منھم. عليھا من جميع جوانبھا وفرغوا لجبايتھا واقتضاء مغارمھا، وھم على ذلك لھذا العھد

ً بنو يزيد بن عيسى بن زغبة وإخوانھم عكرمة بن . بن يزيد، وجواب وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة وھم جميعا

ثم صارت في بيت سعد بن مالك بن عبد . عيسى من ظعونھم وكانت الرياسة في بني يزيد ألوالد الحق، ثم ألوالد معافى

 بن مھدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة، وھم يزعمون أنه مھدي بن عبد القوي بن عبد هللا بن سعيد بن محمد بن عبد هللا

  .الرحمن بن أبي بكر الصديق، نسب تأباه رياستھم على غير عصبتھم، وقد مر ذلك قبل

وقد يقال إن . وربما نسبھم آخرون إلى سلول، وھم بنو مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة وليس بصحيح لما قلناه

بنو ماضي بن رزق بن سعد، وبنو : وبنو سعد ھؤالء ثالثة بطون. أوالد فاطمة إخوة، ويقال لھم جميعأسلوأل وبني يزيد 

وكانت لريان بن زغلي . واختصت الرياسة على الظعون والحلول ببني زغلي. منصور بن سعد، وبنو زغلي بن رزق بن سعد

بنه ساسي بن أبي بكر ثم ألبنه معتوق بن أبي بكر، ثم لموسى فيما علمناه، ثم من بعده ألخيه ديفل، ثم ألخيھما أبي بكر، ثم ال

ثم ألبي الليل بن أبي موسى . ابن عمھم أبي الفضل بن زغلي، ثم ألخيه أحمد بن أبي الفضل، ثم ألخيھما علي بن أبي الفضل

  .وتوفي سنة إحدى وتسعين، وخلفه في قومه إبنه. بن أبي الفضل، وھو رئيسھم لھذا العھد

وكانت بين رياح وزغبة . حالفھم فيما تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معھم في مجاالتھم ويظاھرونھم في حروبھموكان من أ

فكان بنويزيد ھؤالء يتولون كبرھا . فتنة طويلة لعھد موسى بن محمد بن مسعود وابنه شبل أيام المستنصر بن أبي حفص
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وكان لھم على مظاھرتھم وضيعة من الزرع تسمى الغرارة، وھي . وكان بنو عامر أحالفھم فيھا وظھراؤھم. لمكان الجوار

أن أبا بكر بن زغلي غلبته رياح على الدھوس من وطن حمزة أزمان فتنته : وكان سببھا فيما يزعمون. ألف غرارة من الزرع

وحميد وعليھم  طاف،معھم، فاستنصر لبني عامر فجاءه أوالد شافع وعليھم صالح بن بالغ، وبنو يعقوب، وعليھم داود بن ع

  .واسترجع وطنه، وفرض لھم على وطنه ألف غرارة من الزرع، واستمرت لبني عامر. يعقوب بن معروف

فلما ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيھا ودخلت زناتة إلى التلول واألرياف، كثر عيث المعقل وفسادھم في وطنھا فجاء 

ء بني يزيد، وأنزلھم في جواره بصحراء تلمسان كياداً للمعقل، ومزاحمة لھم يغمراسن ببني عامرھؤالء من مجاالتھم بصحرا

ً وناجعة، ولم يكونوا حلوال فصاروا في عداد بني . بأقيالھم فنزلوا ھنالك وتبعتھم حميان من بطون بني يزيد بما كانوا بطونا

أھل الناجعة منھم إال أفاريق من عكرمة وقل . وتولت بنو يزيد بالد الريف وخصبه فأوطن فيه أكثرھم. عامر لھذا العھد

  .وبعض بطون عبس يظعنون مع أوالد زغلي في قفرھم

ومن بطون . وأقصروا عن الظعن في القفر إال في القليل، ومع أحالفھم من ظعون رياح أو زغبة، وھم على ذلك لھذا العھد

وكانت الرياسة لھم ولبني معافى قبل بني سعد . بني يزيد بن عيسى زغبة ھؤالء بنوخشين وبنو موسى وبنو معافى وبنو الحق

ومن المرابعة حي ينجعون . العھد بن مالد، وبنو جواب وبنو كرز وبنو مربع وھم المرابعة، وھؤالء كلھم بطن حمزة لھذا

  .بضواحي تونس لھذا العھد وغلب عليھم بسبب زغبة وهللا الخالق العليم

  .بن مالك بن عبد القوي بن عبد هللا بن سعيد بن محمد بن عبد هللا أبو الفضل بن موسى بن زغلي بن رزق بن سعد

  :حصين بن زغبة
كانوا حيا حلوا ھنالك، وكان الريف للحاذي . وأما أوالد حصين بن زغبة فكانت مواطنھم بجوار بني يزيد إلى المغرب عنھم

حتى إذا ذھب سلطان بني . ألتاوات والصدقاتمن تيطري ونواحي المدينة، مواطن للثعالبة من بطون البعوث ويأخذون منھم ا

ً ھؤالء خطة الخسف والذل، وألزموھم الوضائع والمغارم  توجين من أرض المرية وغلبھم عليھم بنوعبد الواد ساموا حصينا

وبأثر ذلك كان تغلب بني مرين على جميع . واستلحموھم بالقتل وھضموھم بالتكاليف، وصيروھم في عداد القبائل الغارمة

فلما عاد بنو عبد الواد إلى ملكھم لعھد أبي حفو موسى بن يوسف بعد مھلك . ناتة كما نذكره فكانوا لھم أطوع ولدولتھم أذلز

السلطان أبي عنان ھبت ريح العز للعرب، وفشل ريح زناتة ولحق دولتھم ما يلحق الدول من الھرم ونزل حصين بتيطري 

  .وھو جبل أشير وملكوه وتحصنوا به

ً لملك أبيه وكان أب و زيان ابن عم السلطان أبي حمولما ملك من قبله لحق بتونس مقتطعأ  حبالة بني مرين، وخرج طالبا

ومنازالً البن عمه ھذا ونزل في خبرطويل نذكره بقبائل حصين ھؤالء أحوج ما كانوا لمثلھا لما راموه من خلع ما كان 

وبايعوه وأرسلوا . ونزل منھم بأكرم نزل وأحسن مثوى. ا يجب لهبأعناقھم من الدول وطرق االھتضام والعسف فتلقوه بم

وترددت عساكر السلطان أبي حمو وبني عبد الواد . إخوانھم وكبراءھم من رؤساء زغبة بني سويد وبني عامر فأصفقوا عليه

  .إليھم فتحضنوا بجبل تيطري وأوقعوا به

ونالت زغبة بذلك ما أرادوه من االعتزاز على الدولة آخر األيام،  ونھض إليھم السلطان أبو حمو بعساكره فقتلوه ونالوا منه،

وتملكوا البالد إقطاعات وسھماناً ورجع أبو زيان إلى رياح فنزل بھم على سلم عقد مع ابن عمه ويقي لحصين أثر االعتزاز 

فمن . ن عظيمان جندل وخراشبطنا ولحصين لھؤالء. واقطعتھم الدولة ما ولوه من نواحي المدينة وبالد صنھاجة. من جرائه
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جندل أوالد خنفر بن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام بن علي بن جندل ورياستھم في بني خليفة بن 

  .سعد لعلي، وسيدھم أوالد خشعة بن جندل

يى بن مھلھل بن شكر وكانت رياستھم على جندل قبل أوالد الخليفة، ورئيسھم اآلن علي بن صالح بن دياب بن مبارك بن يح

ورياستھم لھذا العھد في ولد . ومن خراش أوالد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل، بن خراش. بن عامر بن محمد بن خشعة

وأوالد فرج بن مظفر، ورياستھم في بني خليفة بن عثمان بن موسى بن . رحاب بن عيسى بن أبي بكر بن زمام بن مسعود

خراش، ويعرفون بالمعابدة، ورياستھم في أوالد عريف بن  طريف لزيان بن بدر بن مسعود  وأوالد طريف بن معبد بن. فرج

وربما انتسب أوالد مظفر من خراش الى بني سليم، . ولمصباح بن عبد هللا بن كثير بن عريف. بن معرف بن عريف

  .مرويزعمون أن مظفر بن محمد الكامل جاء بني سليم ونزل بھم وهللا أعلم بحقيقة ذلك األ

  :بنو مالك في زغبة

سويد بن عامر بن مالك والحرث بن مالك وھم بطنان للعطاف من ولد عطاف بن : وأما بنو مالك بن زغبة فھم بطون ثالثة

وكان لھم . والديالم من ولد ديلم بن حسن بن إبراھيم بن رومي فأما سويد فكانوا أحالفاً لبني بادين قبل الدولة. رومي بن حارث

ولما ملك بنو يادين تلول المغرب . وكانت لھم لھذا العھد أتاوات على بلد سيرات والبطحاء وھّوارة. ني عبد الواداختصاص بب

فكان لھم . األوسط وأمصاره كان قسم بني توجين منه شياخ التلول القبلية ما بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المرية في الشرق

  .ا بينھما، فاتصل جوارھم لبني مالك ھؤالء في القفر والتلقلعة بن سالمة ومنداس وأنشريس ورينة وم

. بحلفھم وواليتھم من سائر زغبة ضواحيھا، كان بنو سويد ھؤالء أخصولما ملك بنو عبد الواد تلمسان ونزلوا بساحتھا و

ن شبانة إلى والحساسة بطن م. وكانت لسويد ھؤالء بطون مذكورون من فليتة وشبانة ومجاھر وجوثة، كلھم من بني سويد

. كلھم بنو سليمان بن مجاھر وبو رحمة وبو كامل وحمدان بنو مقدر بن مجاھر. حسان بن شبانة وغفير وشافع وما لف

  .ويزعم بعض نسابتھم أن مقدرا ليس بجد لھم، وإنما وضع ذلك أوالد بوكامل

عمر بن مھدي وعطية : دان، وكانوا ثالثةوكانت رياستھم لعھدھم في يغمراسن وما قبله في أوالد عيسى بن عبد القوي بن حم

واختص مھدي بالرياسة عليھم ثم ابنه سيف بن مھدي ثم أخوه عمر بن مھدي وأقطع يغمراسن يوسف بن مھدي ببالد . وطراد

. البطحاء وسيرات، وأقطع عنتر بن طراد بن عبسي قرارة البطحاء وكانوا يقتضون أتاواتھم على الرعايا وال يناكرھم فيھا

  .ما خرج في بعض خروجه واستخلف عمر بن مھدي على تلمسان وما إليھا من ناحية المشرقورب

وفي خالل ذلك خلت مجاالتھم بالقفر من ظعونھم وناجعتھم، إأل أحياء من بطونھم قليلي العدد من الجوثة وفليتة وما لف 

. إلبل يعطونھا ويختارونھا عليھم من البكراتوغفير وشافع وأمثالھم فغلب عليھم ھنالك المعقل، وفرضوا عليھم أتاوة من ا

. وكان المتولي ألخذھا منھم من شيوخ المعقل أبو الريش بن نھار بن عثمان بن عبيد هللا،  وقيل علي  بن عثمان أخو نھار

أن وقيل إن البكرات إنما فرضھا للمعقل على قومه بن عامر جميل ألجل مظاھرة له على عدوه، وبقيت للمعقل عادة إلى 

  .تمشت رجاالت من زغبة في نقفر ذلك، وغدروا برجال المعقل ومنعوا تلك البكرات

وأما سبب . بن علي ثم غانم عن شيوخ قومه من المعقل أن سبب البكرات وفرضھا على زعمة كما ذكرناه) أخبرني يوسف(

لدولة في غرامتھا جمع ثوابة بن جوثة قومه فلما دالت لعبيد هللا ا. رفعھا فھو أن المعقل كانوا يقولون غرامتھا إدالة بينھم

وطالت . وحرضھم على منعھا فاختلفوا واحتربوا مع عبيد هللا ودفعوھم إلى جانب الشرق وحالوا بينھم وبين أحيائھم وبالدھم

  :وكتب بنوعبد اللة إلى قومھم من قصيدة. رجاالتھم الحرب ومات فيھا بنو جوثة وابن مريح من
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  فال بد لكم تذكرماطرالنا      وناعلى العدوبني معقل إن لم تصرخ

  على الوجه مكبوب وذامن فعالنا  قتلنا ابن جوثة والھمام بن مريــح

ذوي منصور وذوي حسان، وارتفع أمر  فاجتمعوا وجاءوا إلى قومھم وفرت أحياء زغبة، واجتمع بنو عبيد هللا وإخوانھم من 

ن وبينھم فتنة ھلك فيھا عمر بن مھدي ووانزلوھم  عن التلول واألرياف ثم حدث بين يغمراس. البكرات من زغبة لھذا العھد

. من بالد عبد الواد إلى القفر المحاذي ألوطان بني توجين على المھادنة والمصاھرة، فصاروا لھم حلفاء على بني عبد الواد

فير وشافع ومالف  وبورحمة  وسارت بطونھم كلھا من شبابة ومجاھر وغ. ومن عجز منھم من الظعن نزل ببسائط البطحاء

وبوكامل ونزل محيسن بن عمارة وأخوة سويد بضواحي وھران فوضعت عليھم األتاوات والمغارم، وصاروا من عداد 

ثم ھلك وقام بأمره إبنه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد . الرعايا أھل الجباية، وولي عثمان بن عمر أمر الظعون من سويد

  .واستبدّ 

وزحف يوسف بن يعقوب . بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على األيام، وثقلت وطأة الدولة الزيانية عليھموكان سويد وبين 

. إلى منازلة تلمسان، وطال مقامه عليھا فوفد عليه سعيد بن عثمان بن عمربن مھدي شيخھم لعھده فأتى مجلسه وأكرم وفادته

وملك السرسو قبلة بالد توجين، ونزعت إليه طائفة من عكرمة  ثم أجمع قتله ففّر ولحق بقومه، وأجلب على أطراف التلول

ولم يزل كذلك إلى أن ھلك يوسف بن . بني يزيد وعجزوا عن الظعن، وأنزلھم بجل كريكرة قبلة السرسو ووضع عليھم األتاوة

  .يعقوب واتصل سلطان آل يغمراسن

ثم . يحيى لديه صحابة كانت له معه قبل الملك ولما ولي أبوتاشفين بن موسى بن عثمان بن يغمراسن استخلص عريف بن

وكان ھالل مواله المستولي عليه يغص بما كان عريف منه، فنزع عريف بن يحيى إلى بني . آسفه ببعض النزعات الملوكية

مرين ملوك المغرب األقصى، ونزل على السلطان أبي سعيد منھم سنة عشرين وسبعمائة، واعتقل أبوتاشفين عمه سعيد بن 

ولحق أخوه ميمون بن عثمان وولده بملك المغرب، وأنزل عريف بن يحيى  مان إلى أن ھلك في محبسه قبيل فتح تلمسان،عث

ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن من بعده بطانة لشوراه ونجيا . من سلطان بني مرين أكرم نزل وأدنى مجلسه وأكرم مثواه

ونفس ميمون بن عثمان وولده عريف رتبته عند السلطان أبو الحسن . انولم يزل يحرضھم على آل زيان بتلمس. لخلواته

  .فنزعوا إلى أخيه أبي علي بتافيالت فلم يزالوا بھا إلى أن ھلك ميمون

  . ثم تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه أبي علي، وصارأوالد ميمون في جملته

على زيان بتلمسان، ثم اقتحمھا عليھم عنوة وابتزھم ملكھم، وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان يجر أمم المغرب، وأحجر 

وقتل السلطان أبا تاشفين عند شدونه، وبعث كلماتة في أقطار المغرب األقصى واألدنى إلى تخوم الموحدين من أندلس، وجمع 

ورفع السلطان أبو . كرهوفر بنو عامر من زغبة أولياء بني عبد الواد إلى القفر كما نذ. كلمة زناتة واستتبعھم تحت لوائة

وكان عقد سمعون بن سعيد على الناجعة من . الحسن قوم عريف بن يحيى بمحلته على كل عربي في إيالته من زغبة والمعقل

  .قبل فتح تلمسان] وسبعمائة[وھلك أيام نزول السلطان بتاسالة سنة إثنتين وثالثين. سويد

د فتح تلمسان فعقد السلطان لونزمار بن عريف على سويد وسائر بني وولي من بعده أخوه عطية ھلك ألشھر من واليته بع

مالك، وجعل له رياسة البدو حيث كانوا من أعماله، وأخذ الصدقات منھم واألتاوات فعكفت على ھيئة أمم البدو واقتدى بشوراه 

ارشبة إبنه أبي عبد الرحمن، وفر ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق ببني عامر، وأجلبوا على السلطان بدعاء جز. رؤساؤھم
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وسفر عريف بين السلطان أبي الحسن وبين الملوك لعھده من الموحدين بأفريقية وبني . فجمع لھم ونزمار وھزمھم كما نذكره

  .ولم يزل على ذلك إلى أن ھلك السلطان أبو الحسن. األحمر باألندلس والترك بالقاھرة

كما سنذكره رعى لسويد ذمة االنقطاع إليه، فرفع ونزمار بن عريف على سائر السلطان أبو عنان على تلمسان ) ولما تغلب(

وھلك أبو عريف بن يحيى، فاستقدمه من . سالمة وكثيراً من بالد توجين رؤساء البدو من زغبة وأقطعه السرسو وقلعة ابن

لى البدو من قومه، ثم بن عبد الواد وعقد ألخيه عيسى ع. البدو وأجلسه بمكان أبيه من مجلسه جوار أريكته ولم يزل على ذلك

بعد ملك السلطان أبي عنان عادت لھم الدولة بأبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبي يغمراسن من 

  .أعياص ملوكھم

تلمسان  وتولى كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لما لھم مع آل زيان من الوالية، وما كان لبني مرين فيھم من النقمات، فملكوا

وتال  لونزمار بن عريف، ورأى الترھب والخروج عن الرياسة، . ونواحيھا، وعقدوا على سويد لميمون بن سعيد بن عثمان

وملوك بني مرين يرعون له ذمة اختصاصه . فبنى حصنأ بوادي ملوية من تخوم بني مرين ونزل به وأقام ھنالك لھذا العھد

األحوال الخاصة مع الملوك والرؤساء من سائر النواحي، فتوجھت إليه بسبب ذلك  سلفھم فيؤثرونه بالشورى والمداخلة في

  .وجوه أھل الجھات من الملوك وشيوخ العرب ورؤساء األقطار

. ولحق أخواه أبو بكر ومحمد بقومھم فمكروا بالميمون ودسوا عليه من قتله غيلة من ذويھم وحاشيتھم واستبدوا برياسة البدو

صين بن زيان ابن عم السلطان أبي حمو للملك كما نذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعمائة ثم لما نصب بنو ح

ھبت من يومئذ ريح العرب، وجاش مرجلھم على زناتة ووطئوا من تلول بالدھم بالمغرب األوسط ما عجزوا عن حمايته، 

يوء، فتملكت زغبة سائر البالد باألقطاع عن السلطان وولجوا من فروجھا ما قصروا عن سده، ودبوا فيھا دبيب الظالل في الف

  .طوعاً وكرھاً رعياً لخدمته، وترغيباً فيھا وعدة وتمكينأ لقوته حتى أفرجت لھم زناتة عن كثيرھا، ولجأوا إلى سيف البحر

كما كانوا من  فاستولى بنو يزيد على بالد حمزة وبني حسن. وحصل كل منھم في الفلول على ما يلي موطنه من بالد القفر

ً والعطاف على نواحي مليمانة، والديالم على وزينة،  قبل، ومنعوا المغارم، واستولى بنوحسين على ضواحي المدينة أقطاعا

وسويد على بالد بني توجين كلھا ما عدا جبل ونشريس لتوعره بقيت فيه لفة من توجين رياستھم ألوالد عمر بن عثمان من 

  .ره، وبني عامر على تاسالة وميالنة إلى صيرور إلى كيدزة الجبل المشرف على وھرانالجشم بني تيغرين كما نذك

وتماسك السلطان باألمصار وأقطع منھا كلميتو ألبي بكر بن عريف، ومازونة لمحمد بن عريف ونزلوا لھم عن سائر 

ر، ولكل أجل كتاب، وھم على ذلك وكل أول فإلى آخ. وأوشك بھم أن يستولوا على األمصار. الضواحي فاستولوا عليھا كافة

  .لھذا العھد

ومن بطون سويد ھؤالء بطن بنواحي البطحاء يعرفون بھبرة ينسبھم الناس إلى مجاھد بن سويد، وھم يزعمون أنھم من قوم 

ومن ظواعن سويد . ومنھم من يزعم أنھم من تجيب إحدى بطون كندة وهللا أعلم. المقداد بن األسود، وھم بھذا من قضاعة

ھؤالء ناجعة يعرفون بصبيح، ونسبھم إلى صبيح بن عالج بن مالك ولھم عدد وقوة وھم يظعنون بظعن سويد ويقيمون 

  .بمقامھم

وھم العطاف والديالم فموطن العطاف قبلة مليانة، ورياسة ظعونھم لولد يعقوب بن نصربن عروة من ) وأما الحرث بن مالك(

عطاف بن زيان بن يعقوب وابن أخيه علي بن أحمد وبنيه، ومعھم طائفة من منصور بن أبي الذئب بن حسن بن عياض بن 

وحال بينھم وبين موطن سويد . وأقطعھم السلطان مغارم جبل دراك وما إليه من وادي شلب. براز إحدى بطون األثبج
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صالح بن ديلم، والسعد ونشريس ولھم بالد وزينة في قبلة الجبل رياستھم في ولد إبراھيم بن رزق بن رعاية من مزروع بن 

وتقبض عليه السلطان أبو عثمان بإشارة . وكانت من قبل لعمه أبي يحيى بن إبراھيم. بن العّباس بن إبراھيم منھم لھذا العھد

  .عريف بن يحيى وأغرى به وھلك في محبسه

و نوال بن حسن أيضاً، وكلھم منھم بنو زيادة بن إبراھيم بن رومي والدھاقنة أوالد ھالل بن حسن وبن) وفيھم بطون كثيرة(

وھؤالء العطاف والديالم أقل عدداً من سويد . إخوة ديلم بن حسن وابن عكرمة من مزروع بن صالح، ويعرفون بالعكارمة 

والديالم أبعد مجاالً منھم في . وأولياؤھم في فتنتھم مع بني عامر لمكان العصبية من نسب مالك، ولسويد عليھم اعتزاز بالكثرة

، ويحاذيھم في مواطنھم من جانب التلول بطن من بطون الحرث يعرفون بغريب نسبھم إلى غريب بن حارث، حي حلول القفر

ورياستھم في أبناء مزروع بن خليفة بن . بتلك المواطن يطلبھم السلطان في العسكرة، ويأخذ منھم المغارم، وھم أھل شاة وبقر

 وترادفھم في. منيع بن مييث بن محمد الغريب، وھو جدھم بن حارثخلوف بن يوسف بن بكرة بن منھاب بن مكتوب بن 

ً أوالد بني منيع وسائر غريب من األحالف شيوخھم أوالد كامل، وهللا مالك  رياستھم على غريب أوالد يوسف، وھم جميعا

  .الخلق واألمر

  :بنو عامر بن زغبة
ب األوسط قبلة تلمسان مما يلي المعقل وكانت مواطنھم وأما بنو عامر بن زغبة، فمواطنھم في آخر مواطن زغبة من المغر

ً جميعاً، وكانوا يغلبون غيرھم في مواطن حمزة والدھوس  من قبل ذلك في آخرھا مما يلي المشرق، وكانوا مع بني يزيد حيا

أنھا : يقال. ھدولھم على وطن بني يزيد ضريبة من الزرع متعارفة بين أھله لھذا الع. وبني حسن لميرة أقواتھم في المصيف

كانت لھم أزمان تغلبھم في ذلك الوطن، وقيل إن أبا بكر بن زغبي في فتنته مع رياح غلبوه على الدھوس من وطنه فاستصرخ 

بني عامر فجاءوا لصريخه، وعلى بني يعقوب داود بن عطاف، وعلى بني حميد يعقوب بن معروف، وعلى شافع بن صالح 

  .وفرض لھم على وطن بني يزيد ألف غرارة، واستمرت لھم عادة عليھم. بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزالن

ولما نقلھم يغمراسن إلى مواطنھم ھذه لمحاذاة تلمسان ليكونوا حجزأ بين المعقل وبين وطنھا استقروا ھنالك يتقلبون في قفارھا 

يعقوب بن عامر وبنو حميد بن عامر بنو : وكان فيھم ثالثة بطون. في المشاتي، ويظھرون إلى التلول في المرابع والمصايف

ولبني حميد فصائل أخرى . ولكل واحد من البطنين اآلخرين أفخاذ وعمائر. وبنو شافع بن عامر، وھم بنو شقارة وبنو مطرف

وحجوش حامد . وكان له من الولد جحوش وھجيش ابني حجاز. ومن عبيد الحجز، وھم بنو حجاز بن عبيد. بنوحميد: فمنھم

ومن عبيد أيضأ العقلة . ومن رباب بنو رباب وھم معروفون لھذا العھد. ومن محمد الواللدة بنو والد بن محمد ومحمد ورباب

وكانت الرياسة على حميد لعالق من ھؤالء المحارزة وھم الذين . بنو عقيل بن عبيد والمحارزة بنو محرز بن حمزة بن عبيد

ر كافة لبني يعقوب على عھد يغمراسن وابنه، لداود بن ھالل بن وكانت الرياسة على بني عام. قبل جحرش جذبني رباب

إال أنه رديف لشيخ بني  -وكان بنو حميد أيضاً برئيسھم وشيخھم. عطاف بن رداد بن ركيش بن عياد بن منيع بن يعقوب منھم

وعلى عھد . ن الحجزوكانت رياسة حميد ألوالد رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبيد بن حميد، ويسمو. منھم -يعقوب

ووقعت بين عثمان وبين داود بن عطاف مغاضبة، . وھو رديف لداود كما قلناه يغمراسن لمعرف بن سعيد بن رباب منھم،

وسخطه عثمان لما أجاز األميرأبا زكريا ابن السلطان أبي إسحق من آل أي حفص حين فر من تلمسان طالبا الخروج على 

ورحل معه حتى . يغمراسن في بيعته فاعتزم على رجعه فأبى داود من إخفار ذمته في ذلكالخليفة بتونس، وكان عثمان بن 

  .لحق بعطية بن سليمان من شيوخ الزواودة، وتغلب على بجاية وقسطنطية كما يذكر في أخباره
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لى إلى أن نازل يوسف وأقطع داود بن ھالل رعيأ لفعلته وطناً من بالد حمزة يسمى كدارة، وأقام داود ھنالك في مجاالتھم األو

بن يعقوب تلمسان وطال حصاره لھا، فوفد عليه داود مؤّمال صالح حاله لديه، وحمله صاحب بجاية رسالة إلى يوسف بن 

وقام بأمره في . فلما قفل من وفادته بعث في أثره خيالة من زناتة بيتوه ببني يبقى في سد وقتلوه. يعقوب فاستراب به من أجلھا

وكان قبل بني مرين ألبيه وسيلة رعاھا لھم بنو عثمان بن يغمراسن . ، ونفس مخنق الحصارعلى تلمسانقومه ابنه سعيد

وقد اغترأوالد معرف بن سعيد في غيبتھم تلك يساجلونھم في رياسة بني عامر، وغص . فرجعوھم إلى مواطنھم ومع قومھم

ونزع سعيد بن داود ألجل . متھم من الحزازة والخالفكل واحد بمكان صاحبه؛ واختمق بنو معرف بإقبال الدولة عليھم لسال

  .ھذه الغيرة إلى بني مرين

وكانوا مع ذلك حياً جميعاً ولم . ووفد على السلطان أبي ثابت من ملوكھم يؤمل به الكرة فلم يصادف لھا محال ورجع إلى قومه

اود فقتله وتناول قتله ماضي بن ردان من أوالد تزل السعاية بينھم تدب حتى عدا إبراھيم بن يعقوب بن معرف على سعيد بن د

وذلك . بنو يعقوب وبنوحميد: معرف بن عامر بمجاالته، وتعصبة عليه أوالد رباب كافة فافترق أمر بني عامر وصاروا حيين

بن يعقوب ثم ھلك بعد حين إبراھيم . لعھد أبي حفو موسى بن عثمان من آل زيان، وقام بأمر بني يعقوب بعد سعيد ابنه عثمان

ً حازمأ وله ذكر، ونزل المغرب قبل عريف بن  شيخ بني حميد، وقام مقامه من بني قومه إبنه عامر بن إبراھيم، وكان شھما

يحيى ونزل على السلطان أبي سعيد وأصھر إليه إبنته فأنكحه عامر إياھا وزفھا إليه، ووصله بمال له خطر فلم يزل عثمان 

وقتله وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرھا  فتنة تارة والصلح واالجتماع أخرى حتى غدره في بيتهيحاول أن يثأر منه بأبيه، بال

  .العرب، فتقاطع الفريقان   لذلك آخر الدھر

ً لسويد في فتنتھم مع بني حميد ھؤالء ثم تالحقت ظواعن سويد بعريف بن يحيى في مكانه عند . وصارت بنو يعقوب أحالفا

امر بن إبراھيم بقومھم على بني يعقوب فلحقوا بالمغرب، ولم يزالوا به إلى أن جاؤا في عساكر بني مرين واستطال ولد ع

قتله أوالد عريف بن سعيد بثأر عامر بن إبراھيم، وولي بعده ابن عمه ھجرس بن . السلطان أبي الحسن، وھلك شيخھم عثمان

  .سليمان بن داودثم ھلك وقام بأمره عمه . غانم بن ھالل، فكان رديفأ له في حياته

. ولما تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فّر بنو عامر بن إبراھيم إلى الصحراء، وكان شيخھم لذلك العھد صغير ابنه

وولى عليھم . واستألف السلطان على يد عريف بن يحيى سائر بطون حميد وأوالد رباب فخالفوا صغيراً وإخوانه إلى السلطان

ووفد بعد ذلك عمر بن إبراھيم عم صغير . ف بن سعيد، وھو يعقوب بن العّباس بن ميمون بن عريفشيخاً من بني عمھم عري

فواله عليھم واستخدمھم، ولحق بنو عامر بن إبراھيم بالزواودة ونزلوا على يعقوب بن علي، ولم يزالوا ھناك حتى شبوا نار 

وأعانه على ذلك أھل الحقود على الدولة . طان أبي الحسنالفتنة بالدعي بن ھيدور الملبس بشبة أبي عبد الرحمن ابن السل

واألضغان من الديالم، وأوالد ميمون بن غنم بن سويد نقموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منھا فاجتمعوا وبايعوا لھذا 

  .الداعي

وطال مفرمقير بن . وعھموأوعز السلطان إلى وزنزمار بحربھم فنھض إليھم بالعرب كافة، وأوقع بھم وفضھم ومزق جم

عامر وإخوته في القفار، وأبعدوا في الھرب، قطعوا العرق الرمل الذي ھو سياج على مجاالت العرب، ونزل قليعة والد 

ووفد بعد ذلك على السلطان أبي الحسن منذ نمي به فقبل وفادته واسترھن أخاه أبا بكر، وصحب السلطان إلى . وأوطنھا

ً لوالية بني يغمراسن، واستخدموا قبائلھم ألبي سعيد . القيروان أفريقية وحضر معه واقعة ثم رجع إلى قومه وعادوا جميعا

بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة القيروان أعوام خمسين وسبعمائة، فكان له ولقومه  عثمان
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ولما ھلك بنو عبد الواد، وافترق . السلطان أبي عنان ولحق سويد وبنويعقوب بالمغرب حتى جاءوا في مقدمة. فيھا مكان

جمعھم فر صغير إلى الصحراء على عادته، وأقام بالقفريترقب الخوارج، ولحق به أكثر قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب 

ا، ونازلوا وخالف أوالد حسين بالمعقل على السلطان أبي عنان أعوام خمسة وخمسين سبعمائة وما بعدھ. بھم على كل ناحية

سجلماسة فكاثرھم وكان معھم، وأوقعت بھم عساكر بني مرين في بعض سني خالئھم وھم بنكور يمتارون فاكتسحوا عامة 

. ولم يزالوا كذلك شريداً في الصحراء، وسويد وبنو يعقوب بمكانھم من المجاالت، وفي. أموالھم وأثخنوا فيھم قتالً وأسراً 

لطان أبو عنان وجاء أبوحمو موسى بن يوسف أخو السلطان أبي سعيد عثمان بن عبد حطھم عند السلطان، حتى ھلك الس

الرحمن لطلب ملك قومه بتلمسان، وكان مستقراً بتونس منذ غلبھم أبو علي على أمرھم فرحل صغير إلى وطن الزواودة، 

حمو ھذا من إيالة الموحدين ونزل على يعقوب بن علي أزمان خالفه على السلطان أبي عنان، وداخله في استخالص أبي 

ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي . لألجالب على وطن تلمسان وبني مرين الذين به، فأرسلوه معه وأعطوه اآللة

ومن بادية رياح دغار بن عيسى بن رحا ب بقومه من سعيد، . وزيان بن عثمان بن سباع وشبل ابن أخيه ملوك بني عثمان

ولقيتھم جموع سويد، . بالدھم فرجع عنھم رياح إال دعار بن عيسى وشبل بن ملوك ومضوا لوجھھموبلغوا معھم إلى تخوم 

ثم من عليه علي بن عمر بن إبراھيم . وقتل يومئذ شيخ سويد بن عيسى عريف، واسرأخوه أبو بكر. وكان الغلب لبني عامر

ثم أجلب أبو حمو بالمغرب على تلمسان . أبي عنانولم يتصل الخبر بفاس إال والناس منصرفون من جنازة السلطان . وأطلقه

ثم ھلك مقيرلسنتين أو نحوھما حمل نفسه في جولة فتنة في الحي . فأخذھا وغلب عساكر بني مرين عليھا، واستوسق ملكه بھا

خالد  وولي رياستھم من بعده أخوه. يروم تسكينھا على بعض الفرسان فاعترضه سنان رمح على غيرقصد فأنفذه وھلك لوقته

وخلصت رغبة كلھا للسلطان أبي حمو فأساء بني مرين لما كان بينھم من الفتنة . بن عامر يرادفه عبد هللا ابن أخيه مقير

ً على مضاربھم وعوائدھم من سويد وبني يعقوب والديالم والعطاف، حتى إذا كانت فتنة أبي زيان بن  واستخدمھم جميعا

ه في خبرھم، جأش مرجل الفتنة من زغبة، واختلفوا على أبي حمو، وتقبض على سعيد عم أبي حموكما نذكر السلطان أبي

محمد بن عريف أمير سويد التھامه إياه باإلدھان في أمره، فنزع أخوه أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عبد العزيز ابن 

  .السلطان أبي الحسن سنة سبعين وسبعمائة وجاؤوا في مقدمته واستولى على مواطنھم

ق بنو عامر وأبو حمو بالصحراء، وطال ترددھم فيھا، وسعى عند أبي حمو في خالد من عمومته وأقاربه عبد هللا بن ولح

وكان عبد هللا ھذا بطانة للسلطان وعيناً، فاستفسد بذلك .  عسكر بن معرف بن يعقوب، ومعرف ھو أخو إبراھيم بن يعقوب

وجاءت به عساكر بني مرين فأوقع بالسلطان أبي حمو . لسلطان عبد العزيزقلب خالد وتغير ونبذ إليه عھده، ونزع عنه إلى ا

  .ومن معه من العرب

وھلك عبد العزيزسنة أربع وسبعين وسبعمائة فارتحل إلى المغرب ھو وعبد هللا ابن أخيه مقير ولحقھم ساسي بن سليم بن داود 

فحدثت بينھم فتنة، ولحق ساسي ھذا وقومه بالمغرب، كان قومه بني يعقوب قتلوا أبناء محمد بن عريف . شيخ بني يعقوب

وصحب خالداً يؤمل به الكرة، ويئسوا من صريخ بني مرين لما بينھم من الفتنة فرجعوا إلى أوطانھم سنة سبع وسبعين 

م وخرجت إليھم عساكر السلطان أبي حمو مع ابنه أب تاشفين، وزحف معه سويد والديال. وسبعمائة، وأضرموا نار الفتنة

  .والعطاف فأوقعوا بھم على وادي مينا قبلة القلعة

وقتل عبد هللا بن مقير وأخوه ملوك في قرابة لھم آخرين، وسار فلھم شريداً إلى الصحراء، ولحقوا بالديالم والعطاف واجتمعوا 

قوا على الخالف وبعثوا جميعاً إلى سالم بن إبراھيم كبير الثعالبة، وصاحب وطن متيجة وكان يتوجس من أبي حمو الخيفة فاتف
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ثم ھلك خالد في بعض تلك األيام . إلى األمير أبي زيان بمكانه من وطن رياح فجاءھم وتابعوه، وأمكنه سالم من الجزائر

فافترق أمرھم، وولي على بني عامر المسعود بن مقير، وزحف إليھم أبو حمو في سويد وأوليائه من بني عامر، واستخدم 

ولحق ساسي بن سليم . بن عامر وقومه بالقفر رج أبو زيان إلى مكانه من وطن رياح، ولحق المسعودسالم بن إبراھيم، وخ

  .بيعقوب بن علي وقومه من الزواودة

ثم راجعوا جميعاً خدمة السلطان وأوفدوا عليه فأمنھم وقدموا عليه وأظھروا البر والرحب بالمسعود وساسي، وطوى لھم على 

بني عامر وسويد في نكبتھم فأجابوه ومكر بھم، وبعث ابنه أبا تاشفين لقبض الصدقات من قومھم ثم داخل بطانة من . السوء

ونھض أبو تاشفين . حتى اجتمع له ما أراد من الجموع، فتقبض على المسعود وعشرة من إخوانه بني عامر بن إبراھيم

ً إلى أحياء بني يعقوب وكانوا بسيرات، وقد أرصد. والعرب د بوادي مينا فصبحھم بنو عامر بمكانھم لھم سوي -جميعا

وصار فلھم إلى الصحرإء  فاعترضھم أبو تاشفين ببني راشد فلم يبق لھم باقية، ونجا ساسي بن سليم إلى . واكتسحوھم

بن عروة واستبد برياسة بني عامر سيمان بن إبراھيم بن يعقوب عم  -الصحراء  في فل قليل من قومه، ونزل على النضر

  .فه عبد هللا بن عسكر بن معرف بن يعقوب، وھو أقرب مكاناً من السلطان وخلعهمقير وردي

ثم بعث صاحب المغرب السلطان أبو العّباس أحمد بن الولي أبا سالم بالشفاعة في المسعود وإخوانه بوسيلة من ونزمار بن 

الشفاعة فعادوا إلى الحالف وخرجوا إلى عريف بعد أن كان مداخالً ألبي حمو وإلخوانه في نكبتھم، فأطلقھم أبو حمو بتلك 

واجتمع أيضاً فل بني يعقوب من مطارحھم إلى شيخھم ساسي بن . الصحراء، واجتمع إليھم الكثير من أوالد إبراھيم بن يعقوب

لى عدوه وأوفد إخوانه على السلطان أبي العّباس صاحب أفريقية لھذا العھد منتدباً به وصريخاً ع. سليم ونزلوا جميعأ مع عروة

  .فتلقاه من البر واالحسان ما يناسبه، وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد الجميل

وشعر بذلك أبو حمو فبعث من عيونه من اغتاله ووفد بعدھا على السلطان أبي العّباس صاحب أفريقية علي بن عمر بن 

ووفد معه سليمان بن شعيب بن عامر . على أبي حموإبراھيم، وھو ابن عم خالد بن محمد وكبير النفر المخالفين من بني عامر 

ثم راجع علي بن . فوفدوا عليه بتونس يطلبون صريخه فأجابھم ووعدھم وأحسب اإلحسان والمبرة أمامھم، ورجعوا إلى قومھم

ولد  عمر خدمة أبي حمو وقدمه على بني عامر، وأدال به من سليمان بن إبراھيم بن عامر فخرج سليمان إلى أھل بيته من

عامر بن إبراھيم الذين بالصحراء، ونزلوا مع بني يعقوب بأحياء أبي بكر بن عريف، وھو على ذلك لھذا العھد وهللا مقدر 

  .الليل والنھار اھـ

  :عروة بن زغبة
ومن بطون فرغ بنو قائل . عبيد هللا وفرغ ويقظان: وبطون خميس ثالثة. النضر بن عروة: وأما عروة بن زغبة فھم بطنان

وبنو يقظان وعبيد هللا أحالف لسويد يظعنون لظعنھم ويقيمون إلقامتھم، . حالف أوالد يحيى من المعمور القاطنين بجبل راشدأ

وأما النضر بن عروة فمنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ويصعدون إلى أطراف التلول . ورياستھم ألوالد عابد من بطن راشد

تخوم أوطانھم، وليس لھم ملك وال إقطاع لعجزھم عن دخول التلول بلغتھم وممانعة بطون في إيالة الديالم والعطاف وحصين و

زغبة اآلخرين عنھا، إال ما تغلبوا عليه في أذناب الوطن بجبل المستند مما يلي وطن رياح يسكنه قوم من غمرة وزناتة استمر 

  .ھم خوالً ورعيةفوضع النضر ھؤالء عليھم األتاوة وأصارو. عليھم غلب الغرب منذ سنين

وربما نزل منھم مع ھؤالء البرابر من عجز عن الظعن في بيوتھم ولھم بطون مذكورة أوالد خليفة والخماننة وشريعة 

ورياستھم جميعاً في أوالد خليفة بن النضر بن عروة، وھي لھذا العھد لمحمد بن زيان . والسحاوى وذوي زيان وأوالد سليمان
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سمعون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسكر، وأكثر السحارى موطنون بجبل المستند الذي ذكرناه، بن عسكر بن خليفة ورديفه 

ھؤالء النضر أحالف لزغبة دائمأ فتارة للحرب وحصين جيرانھم في المواطن، وتارة لبني عامر . ورياستھم في أوالد وناجعة

  .عت من مشايخھم أنه ليس بأب في فتنتھم مع سويد ونديتھم مع بني عامر فيما يزعمون بآل قحافة وسم

وھم إلى حلف بني . لھم، وإنما ھو اسم واٍد كان به حلفھم قديماً وربما يظاھرون سويداً على ابن عامر إال أنه في األقل والندرة

ً وفي الناد. عامر أقرب وأسرع لما ذكرناه ً بعض المرات في فتنتھم لجوار الوطن إال أنه قليل أيضا . روربما ظاھروا رياحا

وسعيد، وربما وقعت بينھم حروب في القفريصيب فيھا بعض من دماء  ويتناولون في األكثر مع البادية من رياح مثل مسلم

  .و الخلق واألمر وھو رب العالمين. بعض، ھذه بطون زغبة وما تأّدى إلينا من أخبارھم

  المعقل من بطون الطبقة الرابعة
  و أنسابھم وتصاريف أحوالھم الرابعة الخبر عن المعقل من بطون ھذه الطبقة

ھذا القبيل لھذا العھد من أوفر قبائل العرب ومواطنھم بقفار المغرب األقصى مجاورون لبني عامر من زغبة في مواطنھم 

. ذوي عبيد هللا، وذوي منصور، وذوي حسان: بقبلة تلمسان، وينتھون إلى البحر المحيط من جانب الغرب وھم ثالثة بطون

ومواطن . بيد هللا منھم ھم المجاورون لبني عامر، ومواطنھم بين تلمسان وتاوريرت في التل وما بواجھھا من القبلةفذوي ع

ذوي منصور من تاوريرت إلى بالد درعة فيستولون على ملوية كلھا إلى سجلماسة، وعلى درعة وعلى ما يحاذ اال من التل 

ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر المحيط، وينزل شيوخھم . مقدرمثل تاري وغساسة ومكناسة وفاس وبالد تادال وال

في بلد نول قاعدة السوس فيستولون على السوس األقصى وما إليه، وينتجعون كلھم في الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة 

  .ومستوفة ولمتونة

واعترضھم بنو سليم فأعجزوھم وتحّيزوا . ا المائتينوكان دخولھم إلى المغرب مع الھالليين في عدد قليل، يقال أنھم لم يبلغو

إلى الھالليين منذ عھد قديم ونزلوا بأخر مواطنھم مما يلي ملوية ورمال تافياللت، وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا 

ً . وكثروا وأنبتوا في صحارى المغرب األقصى، فعمروا رماله وتغلبوا على فيافيه . لزناتة سائر أيامھموكانوا ھناك أحالفا

وبقي منھم بأفريقية جمع قليل اندرجوا في جملة بني كعب بن سفيم وداخلوھم حتى كانوا وزراء لھم في االستخدام للسلطان 

  .واستئالف العرب

ال كفاء  قام ھؤالء المعقل في القفارونفردوا في البيداء فنموا نموا. فلما ملكت زناتة بالد المغرب ودخلوا إلى األمصار والمدن

بالقفر مثل قصور السوس غربأ، ثم توات ثم بودة ثم تامنطيت، ثم واركالن ثم  له، وملكوا قصور الصحراء التي اختطھا زناتة

 ً وكل واحد من ھذه وطن منفرد يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وأنھار وأكثر سكانھا من . تاسبيبت ثم تيكورارين شرقا

فجاز عرب المعقل ھؤالء األوطان في مجاالتھم ووضعوا عليھا األتاوات . رياستھازناتة، وبينھم فتن وحروب على 

 ً وكانوا من تلك السالفة يعطون الصدقات لملوك زناتة وبأخذونھم بالدماء . والضرائب، وصارت لھم جباية يعتدون فيھا ملكا

  .وكان لھم الخيار في تعيينھا. والطوائل ويسمونھا حمل الرحيل

العرب يستبيحون من أطراف المغرب وحلوله حمى، وال يعرضون لسابلة سجلماسة وال غيرھا من بالد ولم يكن ھؤالء 

وكان . السودان بأذية وال مكروه، لما كان بالمغرب من اعتزاز الدول وسد الثغور وكثرة الحامية أيام الموحدين وزناتة بعدھم

من مسلم سعيد بن رياح، والعمور من االثبج، وعددھم : ى، وفيھملھم بإزاء ذلك أقطاع من الدول يمدون إلى أخذه اليد السفل
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فإن فيھم من فزارة ومن أشجع أحياء كبيرة، وفيھم . وإنما كثروا بمن اجتمع إليھم من القبائل من غير نسبھم. كما قلنا قليل

  .رھمالشظة من كرفة والمھاية من عياض، والشعراء من حصين، والصباح من األخضر ومن بني سليم وغي

فخفية ومجھولة، ونسابة العرب من ھالل يعدونھم من بطون ھالل وھو غير صحيح، وھم ) وأما أنسابھم عند الجمھور(

ألن الطالبيين والھاشميين لم يكونوا أھل . يزعمون أن نسبھم في أھل البيت إلى جعفر بن أبي طالب وليس ذلك أيضاً بصحيح

ذكرھما ابن . ھم أنھم من عرب اليمن، فإن فيھم بطنين يسمى كل واحد منھما بالمعقلوالصحيح وهللا أعلم من أمر. بادية ونجعة

الكلبي وغيره فأحدھما من قضاعة بن مالك بن حمير، وھو معقل بن كعب بن غليم بن خباب بن ھبل بن عبد هللا بن كنانة بن 

لب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن بكربن عوف بن عذرة بن زيد بن الالت بن رفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن ثع

 واالخر من بني الحرث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج واسمه مالك بن أدد بن زيد بن  يشجب بن. قضاعة

  .عريب بن زير بن كھالن، وھو معقل، وإسمه ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن الحرث

مذحج، كان إسمه ربيعة، وقد عده اإلخباريون في بطون ھالل الداخلين إلى واألنسب أن يكونوا من ھذا البطن اآلخر الذي من 

. أفريقية ألن مواطن بني الحرث بن كعب قريب من البحرين حيث كان ھؤالء العرب مع القرامطة قبل دخولھم إلى أفريقية

وبأفريقية منھم فرقة : راد ثم قالويؤيده أن ابن سعيد لما ذكر مذحج وأنھم بجھات الجبال من اليمن، وذى من بطونھم زبيد وم

  .وبرية ترتحل وتنزل، وھؤالء الذين ذكر إنما ھم المعقل الذين ھم بأفريقية، وھم فرقة من ھؤالء الذين بالمغرب األقصى

فمن عبيد هللا ذوي عبيد هللا . أن معقل جدھم له من الولد سحير ومحمد فولد سحير عبيد هللا وثعلب): ومن إمالء نسابتھم(

مختار ومنصور وجالل : وولد محمد. الذين كانوا ببسيط متيجة من نواحي الجزائر ومن ثعلب الثعالب. بطن الكبير منھمال

ومن . ذوي حسان البطن المذكور، أھل السوس األقصى: فمن حسان. حسان وشبانة: فولد مختار بن محمد. وسالم وعثمان

ثابت وموطنھم تحت جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخھم لھذا العھد بنو : ومنھم بطنان. شبانة الشبانات جيرانھم ھنالك

  .أوما قبله يعيش بن طلحة

ومن . والبطن اآلخر آل علي، وموطنھم في برية ھنكيسة تحت جبل كزولة، وشيخھم لھذا العھد أو ما قرب منه حريز بن علي

نصور بن محمد حسين وأبو الحسين وعمران ونسبا وولد م. جالل وسالم وعثمان الرقيطات بادية لذوي حسان ينتجعون معھم

  .يقال لھم جميعأ ذوي منصور وھو أحد بطونھم الثالثة المذكورة، وهللا سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم

  :ذوي عبيد هللا 

مصب  من زناتة، فمواطنھم ما بين تلمسان إلى وجدة إلى فھم المجاورون لبني عامر بن زغبة وفي سلطان  بني عبدالواد

وتنتھي رحلتھم في القفار إلى قصور توات وتمنطيت وربما عاجوا ذات . وادي ملوية في البحر ومنبعث وادي صا من القبلة

. وبينھم وبين بني عامر فتن وحروب موصولة. وھذه كلھا رقاب السفر إلى بالد السودان. الشمال إلى تاسابيت وتوكرارين

ً لبني مرين وكان لھم مع بني عبد الواد مثلھا قبل وكان المنبات من ذوي منصور أحالفاً . السلطان والدولة، فما كانوا أحالفا

صحبوا بسبب الجوار، واعتزت علھم الدولة فأعطوا  لبني عبد الواد فكان يغمراسن يوقع بھم أكثر أوقاته وينال منھم إلى أن

  .الصدقة والطوائل وعسكروا مع السلطان في حروبه

لحق الدولة الھرم الذي يلحق مثلھا فوطنوا التلول، وتملكوا وجدة وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني  ولم يزل ذلك إلى أن

سنوس أقطاعا من السلطان، إلى ما كان لھم عليھا قبل من األتاوات والوضائع فصار معظم جبايتھا لھم، وضربوا على بالد 

ما بينھما مسافر أيام حلولھم بساحتھا إال بإجازتھم، وعلى ضريبة  ھنين بالساحل ضريبة اإلجازة منھا إلى تلمسان، فال يسير
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الھراج والخراج، فالخراج من ولد فزاج بن مطرف بن عبيد هللا، ورياستھم في أوالد عبد الملك : وھم بطنان. يؤديھا إليھم

بن عبد الملك ويغمور بن وفرج بن علي بن أبي الريش بن نھار بن عثمان بن خراج، ألوالد عيسى بن عبد الملك ويعقوب 

  .عبد الملك

وكان يحيى بن . وكان يعقوب بن يغمور شيخھم لعھد السلطان أبي الحسن، ولفا تغلب على تلمسان استخدم له عبيدهللا ھؤالء

وكان له قدم في خدمة الدول فاتصل بالسلطان أبي الحسن ورغبه . العز من رجالة بني يزناسن أھل الجبل المطل على وجدة

لك قصور ھذه الصحراء، فبعثه مع ھؤالء العرب في عسكر، ودخل معھم إلى الصحراء وملك تلك القصور واستولى في م

وأسف عبيد هللا بانتزاع أمالكھم وسوء المعاملة لھم، فوثبوا به وقتلوه في خبائه، وانتھبوا عسكر السلطان الذين معه . عليھا

  .ريداً بالصحراء سائر أيامه، ورجع بعد ذلكوفر يعقوب بن يغمور فلم يزل ش. ونقضوا الطاعة

ثم عادت دولة بني عبد الواد فصدوا في واليتھا فلم يزل على ذلك، وخلفه إبنه طلحة، وكان أيام خالف يعقوب وانتقاضه رأس 

الطته وجاء أبوحمو فكان له في خدمته ومخ. على الخراج من أھل بيته منصور بن يعقوب بن عبد الملك وإبنه رحّو من بعده

ً عليھم عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب  فرئاستھم لھذا العھد منقسمة بين رجو بن منصوربن يعقوب بن. قدم فقدمه شيخا

الجعاونة من جعوان بن خراج، والغسل من غاسل بن خراج، والمطارفة : ولھم بطون كثيرة فمنھم. المذكور آنفا وربما نازعه

وفيھم رياستھم كما قلناه ومعھم ناجعة يسمون بالمھاية ينسبون تارة . مان بن خراجمن مطرف بن يخراج، والعثامنة من عث

  .إلى المھاية بن عياض، وقدمنا ذكرھم، وتارة إلى مھيا بن مطرف

بن عبيد هللا، ومواطنھم في ناحية المغرب عن الخراج فيجاورون بني  وأما الھراج فمن ولد الھراج بن مھدي بن محمد

وخدمتھم في الغالب لبني مرين وإقطاعاتھم من أيديھم، ومواطنھم تحتھم، ورجوعھم إلى . رت وما إليھامنصور ولھم تاوري

وفي بعض األحايين ورياستھم في ولد يعقوب بن ھبا بن ھراج ألوالد مرين بن يعقوب، وأوالد مناد بن . عبد الواد في األقل

بن يعقوب من ولد حريزبن يحيى الصغيربن موسى بن يوسف  رزق هللا بن يعقوب، وأوالد فكرون بن محمد بن عبد الرحمن

ومن ولد مناد أبو يحيى الكبير بن مناد، . بن حريز، كان شيخاً عليھم أيام السلطان عبد العزيز وھلك عقبه، ورأس عليھم ابنه

ً قبل أبي يحيى الصغير، وباإلضافة إليه وصف بالصغير مناد وھو لھذا ومنھم أبوحيمدة محمد بن عيسى بن . كان شيخا

وهللا . العصررديف لشيخھم من ولد أبي بحيى الصغير، وھو كثير التقلب في القفار والغزو للقاصية وألھل الرمال والملثمين

  .مالك األمور ال رب غيره وال معبود سواه وھو نعم المولى ونعم النصير

  الثعالبة
خي عبيد هللا بن  صغير، فموطنھم لھذا العھد بمتيجة من بسيط وأما الثعالبة إخوتھم من ولد ثعلب بن علّي بن بكربن صغيرأ

ويظھر أن نزولھم . الجزائر، وكانوا قبلھا بقطيري موطن حصين لھذا العھد، نزلوھا منذ عصور قديمة، وأقاموا بھا حياً حلوالً 

ويد فكانت مواطنھم لذلك العھد لھا حين كان ذوي عبيد هللا في مواطن بني عامر لھذا العھد، وكان بنو عامر في مواطن بني س

متصلة بالتلول الشرقية، فدخلوا من ناحية كزول وتدّرجوا في المواطن إلى ضواحي المدينة، ونزلوا جبل تيطري وھو جبل 

فلما تغلب بنو توجين على التلول وملكوا ونشريش زحف محمد بن عبد القوي إلى المدينة . أشير الذي كانت فيه المدينة الكبيرة

ھا، وكانت بينه وبينھم حرب وسلم، إلى أن وفدت عليه  مشيختھم، فتقبض عليھم وأغزى من وراءھم من بقية الثعالبة فملك

  .واستلحمھم واكتسح أموالھم
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وغلبھم بعدھا على تيطري وأزاحھم عنھا إلى متيجة، وأنزل قبائل حصين بتيطري، وكانوا معه في عداد الرعايا يؤدون إليه 

ودخل الثعالبة ھؤالء في إيالة ملكيش من صنھاجة ببسيط متيجة، وأوطنوا تحت . ، ويأخذھم بالعسكرة معهالمغارم والوظائف

حتى إذا غلب بنو مرين على المغرب األوسط، وأذھبوا ملك ملكيش منھا، استبد . وكان لھم عليھم سلطان كما نذكره. ملكتھم

ويزعمون أن سباعا . ولد سباع بن ثعلب بن علي بن مكر بن صغيروكانت رياستھم في . الثعالبة ھؤالء بذلك البسيط وملكوه

  .ھذا كان إذا وفد على الموحدين يجعلون من فوق عمامته ديناراً يزن عدداً من الدنانير سابقة في تكرمته وترفيعه

ً ) وسمعت( واستقرت . فحملوه من بعض مشيختنا أن ذلك لما كان من كرامته لإلمام المھدي حين أجاز بھم فإنه مّر بھم ساعيا

 ثم غلب السلطان أبو. الرياسة في ولد سباع ھذا في بني يعقوب بن سباع أوالً، فكانت لھم مدداً، ثم في عقب حنيش منھم

الحسن على ممالك بني عبد الواد ونقلھم إلى المغرب، وصارت الوالية لھم ألبي الحمالت بن عائد بن ثابت، وھو ابن عم 

الجارف أواسط ھذه المائة الثامنة لعھد نزول السلطان أبي الحسن بالجزائر من تونس، فولي عليھم وھلك في الطاعون . حنيش

وقام . ولم تزل رياستھم إليه إلى أن ھلك بعد عساكر السلطان أبي عنان على المغربين كما نذكره في أخباره. إبراھيم بن نصر

ن بعدھم من والة الجزائر، حتى إذا ھبت ريح العرب أيام خروج وكانوا أھل مغارم ووضيعة لملكش، وم. برياستھم إبنه سالم

وكان شيخھم لذلك العھد سالم بن ابراھيم بن نصربن . أبي زيان وحصين على أبي حمو أعوام ستين وسبعمائة كما ذكرناه

وغلب بنو . مراراً حنيش بن أبي حميد بن نابت بن محمد بن سباع فأخب في تلك الفتنة وأوضع، وعاقد أبو حمو وانتقض عليه 

  .وكانت رسله ووفده تقدموا إليھم بالمغرب. مرين على تلمسان فتحيز إليھم

واستدعى أبا زيان ونصبه بالجزائر، . ثم ھلك السلطان عبد العزيز ورجع أبو حمو إلى ملكه، ونزلت الغوائل فخشيه سالم

. وفارق أبا زيان كما نذكره في أخباره. م خدمتهففض جمعه، وراجع سال] وسبعمائة[وزحف إليه أبو حمو سنة تسع وسبعين 

ثم أخفره وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان أسيراً . ثم زحف إليه أبو حمو وحاصره بجبال متيجة أياماً قالئل واستنزله على عھده

نه وعشيره وقبيله بالقتل ثم تتبع إخوا. وذھب أثره وما كان له من الرياسة التي لم تكن الثعالبة لھا بأھل. وقتله قعصاً بالرماح

  .والسبي والنھب إلى أن دثروا، وهللا يخلق ما يشاء

  :ذوي منصور
وأما أوالد منصور بن محمد فھم معظم ھؤالء المعقل، وجمھورھم ومواطنھم تخوم المغرب األقصى من قبلته ما بين ملوية 

العمارنة أوالد عمران، والمنبات أوالد منبا وھما أوالد حسين وأوالد أبي الحسين، وھما شقيقان، و: وبطونھم أربعة. ودرعة

 ً فأما أوالد أبي الحسن فعجزوا عن الظعن، ونزلوا قصوراً اتخذوھا بالقفر . ويقال لھذين البطنين جميعاً األحالف. شقيقان أيضا

يام بني مرين في وأما أوالد حسين فھم جمھور ذوي منصور، ولھم العزة عليھم ورئاستھم أ. ما بين تافييالت وتيكورارين

أوالد خالد بن جرمون بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن منصور، كانت أيام السلطان أبي الحسن 

وصارت ألخيه يحيى، ثم البنه عبد الواحد بن يحيى، ثم ألخيه زكريا، ثم البن عمه . وھلك إثر كائنة طريف. لعلي بن غانم

  .خيه يعيش، ثم البن عمه يوسف بن علي بن غانم لھذا العھدأحمد بن رحو بن غانم، ثم أل

وكانت لبني مرين فيھم وقائع أيام يعقوب بن عبد الحق ابنه يوسف، وسيأتي في أخبار بني مرين غزوة يوسف بن يعقوب من 

عرب من المعقل ولفا أقام بالشرق على تلمسان محاصراً لھا أحلف ھؤالء ال. مراكش إليھم، وكيف أوقع بھم بصحراء درعة

وكان العامل يومئذ بدرعة عبد الوھاب بن صاعد من صنائع الدولة . على أطراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت

ثم ھلك يوسف بن يعقوب، ورجع بنو مرين إلى المغرب فأخذوا . وكبار والتھا، فكانت بينه وبينھم حروب قتل في بعضھا
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وكانوا يعطون الصدقة أطوع ما يكون إلى أن فشل ريح الدولة، واعتزت العرب . الطاعةمنھم بالثأر حتى استقاموا على 

  .فصاروا يمنعون الصدقة إال في األقل يغلبھم السلطان على إعطائھا

ولما استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام خمسين وسبعمائة وفر صغير بن عامر إلى الصحراء، ونزل عليھم 

فأجمعوا نقض طاعته، وأقاموا معه بالصحراء وصغير متولي كبير ذلك  ونكر السلطان عليھم ذلك. اروهواستجار بھم فأج

الخالف، حتى إذا ھلك أبو عنان وكان من سلطان أبي حمو بتلمسان ما نحن ذاكروه، وزحف بنو مرين إلى تلمسان ففر منھا 

تلمسان،واتسع الخرق بينھم وبين بني مرين فانحازوا إلى  أبو حمو وصغير، ونزلوا عليھم فأوقعوا بعسكر بني مرين بنواحي 

على ] وسبعمائة[ثم رجعوا إلى أوطانھم بعد مھلك السلطان أبي سالم أعوام ثالث وستين. أبي حمو وسلطانه وأقطعھم بضواحيه

  .إلى أن انقشعتحين اضطراب المغرب بفتنة أوالد السلطان أبي علي ونزولھم بسجلماسة، فكان لھم في تلك الفتنة آثار 

ثم كان ألحمد بن رحو مع أبي حمو جولة وأجلب عليه بأبي زيان حافد أبي تاشفين فقتل في تلك الفتنة كما نذكره، ثم اعتزوا 

على الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة لھذا العھد وأقطع لھم ببالد تادال والمعدن من تلك الثنايا التي منھا دخولھم إلى 

وسجلماسة من مواطن إخوانھم األحالف كما نذكره، وليست من مواطنھم فأما . ع والمصيف ولميرات األقواتالمغرب للمرب

ً في الوادي األعظم المنحدر من جبل درن من فوھة يخرج منھا وادي أم ربيع،  درعة فھي من بالد القبلة موضوعة حفا

ً إلى أن يصب في الرمل ببالد السوس وعليه قصور ويتساھل إلى البسائط  والتلول ووادي دريعة ينحدر إلى القبلة  مغربا

  .درعة، وواد آخر كبير أيضاً ينحدر إلى القبلة مشرقا بعض الشيء إلى أن يصب في الرمل دون تيكورارين، وفي قبلتھا

ركان وفي الشمال عن . وعندھا يصب في الرمل. وعليه من جھة المغرب قصور توات، ثم بعدھا تمنطيت، ثم بعدھا وركالن

وجبال درن ھي الجبال العظيمة . وفي الشمال عنھا إلى الشرق قصور تيكورارين، والكل وراء عرق الرمل. قصورتسابيت

الجاثمة سياجا على المغرب األقصى من آسفي إلى تازي، وفي قبلتھا جبل نكيسة لصنھاجة، وآخره جبل ابن حميدي من 

وصار المغرب . زية حتى تنتھي إلى ساحل بادس من البحر الروميثم ينعطف من ھنالك جبال أخرى متوا. طرف ھسكورة

  .لذلك كالجزيرة أحاطت الجبال به من القبلة والشرق والبحر ومن المغرب والجوف

واعتمر ھذه الجبال والبسائط التي بينھا أمم من البربر ال يحصيھم إال خالقھم، والمسالك بين ھذه الجبال إلى المغرب منحصرة 

ومصب وادي درعة ھذا إلى الصحراء والرمال ما بين سجلماسة وبالد . وبزحام القبائل المعتمرين لھا كاظة .ثم معدودة

قصور ال تحصى شجرتھا النخل، وقاعدتھا بلد تادنست  السوس، ويمتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان، وحفافيه

وألوالد حسين ھؤالء عساكر على ھذا الوطن ومن بإزائه في . ناعةبلد كبيريقصده التجر للسلم في النيلج انتظار خروجه بالص

ولھم في مجابي السلطان إقطاعات، . فسيح جبلة من قبائل البربر صناكة وغيرھم، ولھم عليھم ضرائب وخفرات ووضائع

  .ويجاورھم الشبانات من أوالد حسان من ناحية الغرب، فلھم بسبب ذلك على درعة بعض األتاوات

وفي مجاالتھم . من ذوي منصور وھم العمارنة والمنبات فمواطنھم مجاورة ألوالد حسين من ناحية الشرق) حالفوأما األ(

وبالتل ملوية وقصور وطاط وتازي وبطوية وغساسة، لھم على ذلك كله األتاوات والوضائع، . بالقفر تافيالت، وصحراؤھا

ورياسة العمارنة في أوالد . نة، ويجمعھم العصبية في فتنة من سواھموبينھم وبين أوالد حسين فت. وفيھا اإلتطاعات السلطانية

ولھذا العھد محمد . مظفر بن ثابت بن مخلف بن عمران، وكان شيخھم لعھد السلطان أبي عنان طلحة بن مظفر وابنه الزبير

ومنھم لھذا العھد . العائدبن الزبير وأخوه موسى، ويرادفھم في رئاستھم أوالد عمارة بن قالن بن فخلف فكان منھم محمد 

  .سليمان بن ناجي بن عمارة ينتجع في القفر ويكثر الغزو إلى اعتراض العير وقصور الصحراء
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ورياسة المنبات لھذا العھد لمحمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا، وكانت أيام السلطان أبي عنان ألخيه علّي من 

والمنبات والعمارنة اليوم إذا اجتمعوا . بد هللا بن الحاج عامر بن أبي البركات بن منباقبله وترادفھم في رئاستھم ابن عمھم ع

وكان مقدمه يغمراسن بن . وكان خلفھم مع بني عبد الواد. وكان للمنبات كثيرة ألول دولة بني مرين. جميعاً يكثرأوالد حسين

و مرين عليھا وقتلوا من حاربھا من مشيختھم مع بني عبد زيان في افتتاح سجلماسة، وتملكھا من أيدي الموحدين، ثم تغلب بن

الواد، ثم أوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في مجاالتھم بالقفر واستلحوھم فنقص عددھم لذلك آخر األيام، وهللا مالك األمور ال رب 

  .سواه

. اطنھم درعة، ولھم عليھا القفروفي حيز مو. مواطن العثامنة تلي مواطن بني منصور من جانب الغرا و ويليھم أوالد سالم

ويليھم غربا إلى البحر الشبانات وھم أوالد علي وأوالد . وبليھم أوالد جالل عند منتھى عمارة درعة مما بلي المغرب والقبلة

  .بو ثابت وأوالد حسان وراءھم من ناحية القبلة والغرب وينزلون مواطنھم بالغلب الذي لھم عليه

  :ذوي حسان عرب السوس
ومنھم أيضأ الجياھنة وأوالد أبورية، وكانت . ذوي حسان والشبانات والرقيطات: ا بنو مختار بن محمد فھم كما قّدمناهوأمّ 

مواطنھم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر مع إخوانھم ذوي منصور وعبيد هللا إلى أن استصرخھم علي بن يدر الزكندري 

وجبالة . وكانت بينه وبين كزولة الظواعن ببسائط السوس. في عرب الفتحونسبه بزعمه . صاحب السوس من بعد الموحدين

فتنة طويلة استصرخ لھا بني مختار ھؤالء فصارخوه وارتحلوا إليه بظعونھم، وحمدوا مواطن السوس لعدم المزاحم من 

م وكلبوا على القصور وصارت مجاالتھم بقفرھا وغلبوا كزولة وأصاروھم في جملتھم، ومن ظعونھ. الظواعن فيھا فأوطنوھا

ووضعوا عليھا األتاوات مثل تارودانت من سوس، وھي ضفة وادي سوس حيث يھبط . التي بتلك المواطن في سوس ونول

  .من الجبل، وبين مصبه ومصب وادي ماسة حيث الرباط المشھور مرحلة إلى القبلة

البحر، وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل  ومن ھناك إلى زوايا أوالد بني نعمان مرحلة أخرى في القبلة على سائر

وكانت ھذه المواطن لعھد . نكيسة غرباً، وبينھا وبين إيفري مرحلة، والعرب ال يغلبونھا وإنما يغلبون على البسائط في نواحيھا

لة السلطان فلما انقرض أمر الموحدين حجبت عن ظل الدولة وخرجت عن إيا. الموحدين من جملة ممالكھم وأوسع عماالتھم

ً لقصورھا، وكان له من الجند نحو ألف فارس، . إال ما كان بھا لبني يدر ھؤالء الذين قدمنا ذكرھم وكان علي بن يدر مالكا

  .وولّي من بعده عبد الرحمن بن الحسن بن يدر، وبعده أخوه علي بن الحسن

ابعة أعوام خمس وسبعمائة وما بعده، وغدر ھو وكان لعبد الرحمن معھم حروب وفتن بعد استظھاره بھم، وھزموه مّرات متت

وكان لبني مرين على ھؤالء المعقل بالسوس وقائع وأيام، . بمشيختھم وقتلھم بتارودانت سنة ثمان وسبعمـائة من بعد ذلك

واستلحم منھم عدداً، وحاصرھم يوسف بن . وظھر يعقوب بن عبد الحق ببني مرين في بعضھا الشبانات على بني حسان

ألفاً، وأثخن فيھم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست وثمانين وسبعمائة وحاربتھم  ب بعدھا فأمسكوھا وأغرمھم ثمانية عشريعقو

ً لحق بھم بنوكمي من بني عبد الواد، وخالفوا على السلطان فترددت إليھم العساكر واتصلت الحروب كما  ً أياما جيوشه أيضا

  .نذكر في أخباره

وملك أبو علي ابن السلطان أبي سعيد سجلماسة واقتطعھا عن ملك أبيه بصلح وقع على . ة بالمغربأمر زنات) ولما استفحل(

ذلك انضوى إليه ھؤالء األعراب أھل السوس من الشبانات وبني حسان، ورغبوه في ملك ھذه القصور فأغزاھا من تخوم 

ثم غلب  السلطان أبو . د صنھاجة ثم رجعوفرعلي بن الحسن وأمه إلى جبال نكيسة عن. وطنه بدرعة ودخل القرى عنوة
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ورغبه العرب في مثلھا من قصور السوس فبعث معھم عساكره، وقائده حسون بن إبراھيم . الحسن واستولى على المغرب كله

  . بن عيسى من بني يرنيان فملكھا، وجبى بالد السوس وأقطع فيه للحرب، وساسھم في الجباية فاستقامت حاله مّدة

ر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك، ورجع السوس إلى حاله وھو اليوم ضاح من ظل الدولة، والعرب يقتسمون ثم انقرض أم

والظواعن منھم يقتسمونھم خوالً للعسكرة مثل كزولة مع بني . جبايته ورعاياه من قبائل المصامدة وصنھاجة قبائل الجباية

ورياسة ذوي حسان في أوالد أبي الخليل بن عمربن . ا العھدحّسان وزكرز ولخس من لمطة مع الشبانات ھذه حالھم لھذ

عفيربن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد بن حسان بن مختار لمخلوف بن أبي بكربن سليمان بن الحسن بن زيان بن الخليل 

الب أحوالھم والرقيطات في غ. وال أدري رياسة الشبانات لمن ھي منھم، إال أنھم حرب لبني حسان آخر األيام. وألخواته

أحالف للشبانات وھم أقرب إلى بالد المصامدة وجبال درن وذوي حسان أبعد في القفر، وهللا تعالى يخلق ما يشاء ال إله إال 

  .ھو

  سليم وبن
  من الطبقة الرابعة

  الھمبطونھم وذكر أنسابھم و أولية أمرھم وتصاريف أحو الخبر عن بني سليم بن منصورمن ھذه الطبقة الرابعة وتعديد
وأّما بني سليم ھؤالء فبطن متسع من أوسع بطون مضر وأكثرھم جموعاً، وكانت . ونبدأ أوال بذكر بني كعب وأخبارھم

ورئاستھم في الجاھلية لبني . وھم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس، وفيھم شعوب كثيرة. منازلھم بنجد

امرىء القيس بن بھنة بن سليم، وعمرو بن الشريد عظيم مضر وأبناؤه  الشريد بن رباح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن

  .فصخر أبو الخنساء وزوجھا العّباس بن مرداس صحابي حضرت معه القادسية. صخر ومعاوية

 وكان بنو سليم لعھد. لما فتكوا بأصحابه َفَخَمَد ذكرھم  �عطية ورعل وذكوان الذين دعا عليھم رسول هللا ) ومن بطون سليم(

وكانوا يغيرون على المدينة وتخرج . الخالفة العباسية شوكة بغي وفتنة، حتى لقد أوصى بعض خلفائھم إبنه أن ال يتزوج فيھم

الكتائب من بغداد إليھم وتوقع بھم، وھم منتبذون بالقفر ولما كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء ألبي الطاھروبنيه، أمراء 

  .يل بن كعبالبحرين من القرامطة مع بني عق

ثم غلب بنو . ثم لما انقرض أمر القرامطة غلب بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة لما أن القرامطة كانوا على دعوتھم

وأجازھم . األصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام بني بويه، وطردوا عنھا بني سليم فلحقوا بصعيد مصر

لى أفريقية لحرب المعز بن باديس عند خالفته عليھم كما ذكرنا ذلك أوأل، فأجازوا مع المستنصر على يد اليازوري وزيره إ

  .ثم صاروا إلى أفريقية كما يذكر في الخبرعنھم. الھالليين وأقاموا ببرقة وجھات طرابلس زمانا

: ل ابن الكلبي في نسبتهفأما زغب فقا. وعوف زغب وذياب وھبيب: وبأفريقية وما إليھا من ھذا العھد من بطونھم أربعة بطون

وقال أبومحمد التجاني من مشيخة التونسيين في رحامه أنه . زغب بن نصر بن خفاف بن امرىء القيس بن بھنة بن سليم

زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن مالك بن خفاف، وزعم أنه أبو ذياب وزغب األصغر الذين ھم اآلن من أحياء بني 

ھو زغب بن مالك بن بھنة بن سليم، كانوا بين الحرمين، وھم اآلن بأفريقية مع : سن بن سعيدوقال أبو الح. سليم بأفريقية

  .إخوانھم، ونسب ذياب بن مالك بن بھنة فا أعلم بالصحيح من ذلك

وأما ھبيب فھو ابن بھنة بن سليم . وسقط البن سعيد جدّ . ونسب بن سعيد والتجاني لھؤالء قريب بعضه من بعض ولعله واحد

مواطنھم من أول أرض برقة مما يلي أفريقية إلى العقبة الصغيرة من جھة اإلسكندرية، أقاموا ھنالك بعد دخول إخوانھم إلى و
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وھم عديد يرھبھم الحاج، ويرجعون إلى شماخ وقبائل شماخ . وأول ما يلي الغرب منھم بنو حميد لھم أجرابية وجھاتھا. أفريقية

وفي شرقيھم إلى العقبة الكبيرة من قبائل ھيب بنو . ا صارت خصب برقة الذي منه المرجلھا عدد ولھم العز في ھيت لكونھ

وفي شرقيھم إلى العقبة الصغيرة شمال محارب والرياسة في ھاتين . وبين شماخ ولبيد فتن وحروب. لبيد، وھم بطون عديدة

لى إقليم طويل خربوا مدنه، ولم يبق فيه مملكة وجميع بطون ھيب ھذه استولت ع. القبيلتين لبني عزاز وھم المعروفون بالعزة

ومعھم من رواحة وفزارة أمم، واشتھو لھذا . وال والية إال ألشياخھم، وفي خدمتھم بربر ويھود يحترفون بالفالحة والتجر

ن من بني وال أدري نسبه فيمن ھو، وھو بعيد، وھم يقولون من العزة، وقوم يقولو. العھد ببرقة من شيوخ أعرابھا أبو ذؤيب

وأما عوف فھو ابن . أحمد، وقوم يجعلونه من فزارة ألن فزارة ھنالك قليل عددھم والغلب لھيب فكيف تكون الرياسة لغيرھم؟

. بنو يحيى وحصن: مرداس ولعالق  بطنان: بھنة بن سليم ومواطنھم من وادي قابس إلى أرض بونة ولھم جرمان عظيمان

: ولبني يحيى ثالثة بطون. ل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره أن يحيى وعالقا أخوانوفي أشعار ھؤالء المتأخرين منھم مث

بنو علي : ولحصن بطنان. الكعوب بنو كعب بن أحمد بن ترجم: ومن ترجم. ترجم وكردم: حمير ودالج ورياح ولحمير بطنان

ً . وحكيم ً بطنا . أثر الھالليين مقيمين ببرقة كما ذكرناه وكانوا عند إجازتھم على. ونحن نأتي على الحكاية عن جميعھم بطنا

وھنالك نزل عليھم القاضي أبو بكر بن العربي وأبوه حين غرقت سفينتھم ونجوا إلى الساحر، فوجدوا ھنالك بني كعب فنزل 

  .عليھم فأكرمه شيخھم كما ذكر في رحلته

نذكر في أخبارھم، كان بنو سليم ھؤالء ولما كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي بجھات طرابلس وقابس وضواحيھا كما 

وقتل قراقش ثمانين من . وكان لھم معھم حروب. فيمن تجع إليھم من ذؤبان العرب وأوشاب القبائل فاعصوصبوا عليھم

الكعوب وھربوا إلى برقة واستصرخوا برياح من بطون سليم ودبكل من حمير فصارخوھم إلى أن تجلّت غمامة تلك الفتنة 

ولما ھلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي . وكان رسوخ الدولة الحفصية بأفريقية. وابن غانية من بعدهبمھلك قراقش 

وكان مع ابن غانية الزواودة من رياح، وشيخھم مسعود . محمد بن أبي حفص ورجع بنو سليم إلى أبي محمد صاحب أفريقية

فلما استبّد إبنه األمير أبو . وعوف ھؤالء من سليم مع الشيخ أبي محمدوبن. البلط، فّر من المغرب ولحق به فكان معه ھو وبنوه

ً إليه، والشفوف للزواودة فلما انقطع دابر ابن غانية صرف عزمه إلى إخراج رياح من . زكريا بملك أفريقية رجعوا جميعا

م ھؤالء من مواطنھم بنواحي إفريقية لما كانوا عليه من العيث بھا والفساد، فجاء بمرداس وعالق وھما بنوعوف بن سلي

  .السواحل وقابس واصطنعھم

ورياسة عالق في الكعوب ألوالد . ورياسة مرداس يومئذ في أوالد جامع، وبعده إلبنه يوسف، وبعده لعنان بن جابر بن جامع

ه راية جّده التي وكانت رياسة عالق عند دخولھم أفريقية لعھدھذاالمعز وبنيه لرافع بن حماد، وعند. شيخة بن يعقوب بن كعب

فاستظھر بھم السلطان على شأنه، وأنزلھم بساح القيروان، وأجزل . حضر بھا مع النبي  ، وھو جّد بني كعب فيما يزعمون

وكانت أّبة . لھم الصالت والعوائد وزاحموا الزواودة من رياح بمنكب، بعد أن كانت لھم استطالة على جميع بالد أفريقية

بن سلطان أيام الشيخ أبي محمد بن أبي حفص، فأقبل إليه مرداس في بعض السنين عيرھم للكيل  إقطاعا لمحمد بن مسعود

. ونزولوا به فرأوا نعمة الزواودة في تلولھم تلك، فشرھوا إليھا وأجمعوا طلبھا فحاربوھم فغلبوھم، وقتلوا رزق بن سلطان

ً على فتنة الزواودة فلما حضرھم األمير أبو زكريا صادف عندھم القبو. واتصلت الفتنة ل  لتحريضه فاعصوصبوا جميعا

  .وتأھبوا لھا
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وتكررت بينھم وبين رياح الحروب والوقائع حتى أزاحوھم عن أفريقية إلى مواطنھم لھذا العھد بتلول قسطنطينة وبجاية إلى 

ي أفريقية وتغلبوا وملك بنو عوف سائر ضواح. ثم وضعوا أوزار الحرب وأوطن كل حيث قسمت له قومه. الزاب وما إليه

واختص بالوالية منھم أوالد جامع وقومه فكانوا . ولم يقطع شيئا من البالد. عليه واصطنعھم السلطان وأثبتھم في ديوان العطاء

له خالصة، وتم تدبيره في غلب الزواودة ورياح في ضواحي أفريقية وإزعاجھم عنھا إلى ضواحي الزاب وبجاية وقسطنطينة، 

وضرب السلطان بينھم ابن عالق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر . اختلف حالھم في االستقامة معھا والنفرةوطال بالدولة و

ً عنھا وأقام بناجعته من مرداس ومن إليھم بنواحي المغرب في . شيخ مرداس من أوالد جامع مكانه من الدولة فذھب مغاضبا

هللا بن أبي الحسن خالصة السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية يومئذ بالد رياح من زاغر إلى ما يقاربھا، وخاطبه أبو عبد 

  :يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان بقصيدة منھا قوله، وھي طويلة

  واطووا فالة بتصويب وتصعيد     قدوا المھامه بالمھرية القود

  :ومنھا قوله

  سلوا دمنة بين الغضا والسواجر     ھل استن فيھا واكفات المواطر

  :اب عن ھذه عنان بقولهفأج

  خليلي عوجا بين سلع وحاجر             بھوج عنا جيج نواج ضوامر

ثم لحق بمراكش بالخليفة السعيد . يقيم في النزوع عنھم ويستعطف السلطان بعض الشيء كما نذكره في أخبار الدولة الحفصية

ً له على أفريقية وآل أبي حفص، وھلك في س بيله وقبر بسال، ولم يزل حال مرداس بين النفرة من بني عبد المؤمن محرضا

وكان . واألصحاب إلى أن ھلك األمير أبو زكريا واستفحل ملك إبنه المستنصر من بعده، وعال الكعوب بذمة قوية من السلطان

ر عالق، شيخھم لعھده عبد هللا بن شيخة فسعى عند السلطان في مرداس وكأن ابن جامع مبلغاً سعايته واعصوصبت عليه سائ

فحاربوا المرداسيين ھؤالء وغلبوھم على األوطان والحظ من السلطان، وأخرجوھم عن أفريقية وصاروا إلى القفر وھم اليوم 

به من جھة بادية األعراب أھل الفالة ينزعون إلى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت أحكام سليم أو رياح، ويختصون 

فإذا انحدروا إلى مشاتيھم بالقفرأجفلت أحياء مرداس . ام مرابع الكعوب ومصائفھم بالتلولبالتغلب على ضواحي قسطنطينة أي

إلى القفر البعيد، ويخالطونھم على حلف ولھم على توزر ونفطة وبالد قسطيلة أتاوة يؤدونھا إليھم بما ھي مواطنھم ومجاالتھم 

  .وتصرفھم، وألنھا في الكثير من أعراضھم

ى تملك القفار بھا فاصطفوا منه كثيراً وأصبح منه عمران قسطنطينة لھم مرتابا واستقام أمر بني كعب وصاروا لھذا العھد إل

من عالق وفي رياسة عوف وسائر بطونھم من مرداس وحصين ورياح، ودالج ومن بطون رياح حبيب، وعال شأنھم عند 

د يعقوب بن كعب، وھم بنو شيخة وبنو طاھر وبنو واعتزوا على سائر بني سليم بن منصور، واستقرت رياستھم في ول. الدولة

وكان بنو علي . وكان التقدم لبني شيحة بن يعقوب لعبد هللا أوالً، ثم إلبراھيم أخيه، ثم لعبد الرحمن ثالثھما على ما يأتي. علي

  .وكان منھم بنو كثيربن يزيد بن علي. يرادفونھم في  الرياسة

كان قضى فرضه، وكانت له صحابة مع أبى سعيد العود الرطب شيخ الموحدين لعھد وكان كعب ھذا يعرف بينھم بالحاج لما 

كان منھا بناحية صفاقس وبأفريقية . أربعاً من القرى أصارھا لولده السلطان المستنصر أفادته جاھاً وثروة، وأقطع له السلطان

بريد وبركات وعبد : ومحمد، وثالثة ألم وھموكان له من الولد سبعة، أربعة ألم وھم أحمد وماضي وعلي . وبناحية الجريد
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فنازع أحمد أوالد شيخة في رئاستھم على الكعوب، واتصل بالسلطان أبي إسحق وأحفظھم ذلك فلحقوا بالدعي عند . الغني

  .ظھوره، وكان من شأنه ماقّدمنا

قاسم ومرا : ني يزيد من صنھاجةفمن غزية إحدى نساء ب. وھلك أحمد واستقرت الرياسة في ولده، وكان له من الولد جماعة 

. قائد وعبيد ومنديل وعبد الكريم ومن السرية كليب وعساكر وعبد الملك وعبد العزيز. أبو الليل وأبو الفضل، ومن الحكمية

وغلب رياسة بني أحمد ھؤالء على . ثم من بعده أخوه أبو الليل بن أحمد. ولما ھلك أحمد قام بأمرھم بعده إبنه أبو الفضل

ً قومھ . ولما كان شأن الدعي بن أبي عمارة. وعرفوا ما بين أحيائھم باألعشاش إلى ھذا العھد. م وتألفوا ولد إخوتھم جميعا

لحق أبو حفص . ويئس بأنه الفضل بن يحيى المخلوع، وأوقع بالسلطان أبي إسحق وقتله وأكثر بنيه كما نذكره في موضعه

ان ألبي الليل بن أحمد في نجاته ثم في القيام بأمره أثره وقع منه أحسن وك. أخوه األصغر بقلعة سنان من حصون أفريقية

  .المواقع فاصطنعه به وشيد من رياسته على قومه عندما أدال هللا به من الدعي فاصطلع أبو الليل ھذا بأمرھم

و زكريا ابن السلطان أبي ولحق آخرھم عبد الرحمن بن شيحة بجباية عندما اقتطعھا األميرأب. وزاحم أو الد شيحة بمنكب قوي

ً به ومرغبا له في ملك تونس، يرجوبذلك كثرة رئاسته فھلك  إسحق على ملك عمه السلطان أبي حفص، فوفد عليه مستجيشا

واستبد أبو الليل بالرياسة في الكعوب، ووقع بينه وبين . دون مرامه، وقبر ببجاية وانقرضت رياسة أوالد شيخة بمھلكه

ً حتى استقام على السلطان أبي حفص وحش ة، فقدم على الكعوب مكانه محمد بن عبد الرحمن بن شيخة، وزاحمه به أياما

  .الطاعة

ولما ھلك قام بأمرھم إبنه أحمد، واتصل أمر رياسته ونكبه السلطان أبوعصيدة فھلك في سجنه، وولي بعده أخوه عمر بن أبي 

محمد  ولما ھلك عمر قام بأمره في قومه أخوه. ھراج كما نذكره الليل، وزاحمه ھراج بن عبيد بن أحمد بن كعب إلى أن ھلك

محمد : وكان عمرمضعفا عاجزاً فنازعه أوالد مھلھل ابن عمه قاسم وھم. بن أبي الليل وكفل موالھم وحمزة ابن أخيه عمر

محمد ابن عمھم ومسكيانه ومرغم وطالب وعون في آخرين لم يحضرني أسماؤھم، فترشحوا لالستبداد على قومھم ومجاذبة 

  .ولم يزالوا على ذلك سائرأيامھم. أبي الليل حبل الرياسة فيھم

ولما ظھر ھراج بن عبيد بن أحمد بن كعب وعظم ضغائنه وعتوه وإفساد األعراب من احيائه السابلة وساء أثره في ذلك، 

  .وأسف السلطان باالعتزاز عليه واالشتراط في ماله

ونكر الناس . ، فوفد على تونس عام خمسة وسبعمائة ودخل المسجد يوم الجمعة البساً خفيهوتوغلت له صدور الغوغاء والعامة

إني أدخل بھا بساط السلطان فكيف : وربما قال له في ذلك بعض المصلين إلى جنبه، فقال. عليه وطأه بين هللا بخف لم ينزعه

  .وكان أمره مذكوراً . أرضوا الدولة بفعلھمالجامع؟ فاستعظم الناس كلمته، وثاروا به لحينه فقتلوه في المسجد و

وقام بأمر الكعوب من بعد محمد بن أبي الليل وھراج . وقتل السلطان بعد ذلك أخاه كيسان وابن عمه شبل بن منديل بن أحمد

وأقتالھم بن عبيد موالھم وحمزة أبناء عمر واستبد برياسة البدو من سليم بأفريقية على مزاحمة من بني عمھم مھلھل بن قاسم 

وانتقض أحمد بن أبي الليل وابن أخيه موالھم ابن عمر على السلطان سنة سبع وسبعمائة واستدعى عثمان بن . وفحول سوالھم

وبرز إليھم الوزير أبو عبد . ونزل كدية الصعتر بظاھرھا. أبي دبوس من مكانه بوطن دباب فجاءھما وأجلب له على تونس

  .أحمد بن أبي الليل هللا بن برزيكن فھزمھم، واستخدم

ووفد بعد ذلك موالھم ابن عمر سنة ثمان وسبعمائة فاعتقل معه، ولحق أخوه حمزة . ثم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى أن ھلك

باألميرأبي البقاء خالد ابن األمير زكريا صاحب الثغر الغربي من أفريقية بين يدي مھلك السلطان أبي عصيدة، ومعه أبو علي 
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وجاءوا في صحبته، وأطلق . ورغبوا األميرأبا البقاء في ملك الحضرة. عقوب بن الفرس وشيوخ بني سليم ھؤالءبن كثير، وي

  .أخاه موالھم من االعتقال منذ دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعمائة كما نذكره في خبره

ر العرب حتى لقد نفس ذلك عليه أخوه ثم لحق حمزة بالسلطان أبي يحيى زكريا بن اللحياني، واتصلت به يده فرفعه على سائ

ولي سبعاً ببجاية وثالثين بعد استيالئه على الحضرة وسائر بالد . الطويل أمر الخالفة ونزع إلى السلطان أبي يحيى. موالھم

م في وداھن أخوه موالھ. أفريقية، فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فأجلب عليه بالقرابة واحداً بعد واحد كما نذكره

  .مناصحة السلطان وماأل حمزة على شأنه

وكان . وربما نمي عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعلى إبنه منصور وعلى ربيبه زغدان ومغران بن محمد بن أبي الليل

ئد الساعي بھم إلى السلطان ابن عمھم عون بن عبد هللا بن أحمد، وأحمد بن عبد الواحد أبوعبيد وأبو ھالل بن محمود بن فا

وناجي بن أبي علي بن كثيرومحمد بن مسكين وأبوزيد بن عمربن يعقوب، ومن ھّوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا لحينھم سنة 

ً بأبي تاشفين صاحب تلمسان لعھده من آل  إثنتين وعشرين وسبعمائة وبعثت أشالؤھم إلى حمزة فاشتد حنقه ولحق صريخا

  .معروف بأبي ضربة قد نصبه للملكيغمراسن، ومعه محمد ابن السلطان اللحياني ال

ولم يزل حمزة من بعدھا جلباً . وأمدھم أبو تاشفين بعساكر زناتة، وزحفوا إلى أفريقية فخرج إليھم السلطان وھزمھم برغيش

وتكررت بينھم . على السلطان أبي يحيى بالمرشحين من أعياص البيت الحفصي، وأبو تاشفين صاحب تلمسان يمدھم بعساكره

  .واأليام سجاال كما نذكره في مواضعه الوقائع

حتى إذا استولى السلطان أبو الحسن وقومه من بني مرين على تلمسان والغرب األوسط سنة سبع وثالثين وسبعمائة، 

واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة اقصي حمزة عن فتنته وانقطع حبلھا في يده، ولحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعاً به، 

فشمرعن نصحه واجتھاده وظاھر قائده . السلطان أبو يحيى شفاعته وعفا له عن جرائمه وأ حله محل األصفاء والخلوص فتقبل

وھلك حمزة سنة أربعين . محمد بن الحكيم على تدويخ أفريقية، وظھر البدو من األعراب فاستقام أمر الدولة وتوثر مھادھا

سالم، من ولد كثمربن زيد المتقدم الذكرفي بني علي من بطون بني كعب، وسبعمائة بيد أبي عون نصر بن أبي علي عبد ال

  .طعنه في بعض الحروب فأشواه، وكان فيھا مھلكه

ولكن أبا الليل تغلب على سائر اإلخوة والقرابة، واستبد برياسة بني . وقام بأمرھم من بعده إبنه عمر بمظاھرة شقيقه قتيبة

وكان مساھمه في أمره معن بن مطاعن فزارة . ھلھل ينافسونه ويرتقبون اإلدالة منهكعب وسائر بني يحيى، وأقتاله بنو م

وخرجوا على السلطان بعد مھلك حمزة أبيھم واتھموا أن قتل أبي عون إياھم إنما كان بمماألة الدولة فنازلوا تونس، . وزير أبيه

ونھض . وانخذل طالب بن مھلھل وقومه إلى السلطان ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد. وجمعوا لمحاصرتھا أوالد مھلھل أمثالھم

وكان . في أثرھم فأوقع بھم في القيروان ووفدت مشيختھم على إبنه األميرأبي العّباس بقصره يداخلونه في الخروج على إبنه

  .وراجعوا الطاعة وأعطوا الرھن. فيھم معن بن مطاعن وزيرھم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون

لسلطان أبو يحيى وقام باألمر إبنه عمر انحرفوا عنه، وطاھروا أخاه أبا العّباس صاحب الجريد وولي العھد، ا) ولما ھلك(

وزحفوا معه بظواعنھم إلى تونس فدخلھا، وقتله أخوه عمركما نذكره في موضعه، وقتل معه أخاھم أبو الھول بن حمزة 

  .فأسعفھم بذلك

لحسن فيمن وفد عليه من وجوه الدولة وكافة المشيخة من أفريقية، وجاء في ووفد خالد على صاحب المغرب السلطان أبي ا

جملته حتى إذا استولى على البالد قبض أيديھم عما كانت تمتد إليه من إفساد السابلة وأخذ األتاوة، وانتزع األمصار التي كانت 
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وزغبة فثقلت وطأته عليھم وتنكروا له، وساء  متقطعة بأيديھم، وألحقھم بأمثالھم من أعراب بالد المغرب األقصى من المعقل

ظنه بھم وفشت غارات المفسدين من بداويھم باألطراف فنسب ذلك إليھم، ووفد عليه بتونس من رجاالتھم خالد بن حمزة 

وأخوه أحمد وخليفة بن عبد هللا بن مسكين وخليفة بن أبي زيد من شيوخ حليم، فسعى بھم عنده أنھم داخلوا بعض األعياص 

من أوالد اللحياني من بني أبي حفص كما في رحلته، وكما نذكره في موضعه فتقبض عليھم وبلغ خبرھم إلى الحي فتأشبوا 

بقسطيلة والجريد فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي العّباس إدريس الملقب بأبي إدريس آخر خلفائھم 

ى الموحدين بمراكش واستيالؤه على المغرب، وھو أحمد بن عثمان بن بمراكش وقتيل يعقوب بن عبد الحق عند غلبه عل

  .إدريس فنصبوه وبايعوه واجتمعوا عليه

ً على   ونأشبت معھم بنو عمھم مھلھل أقتالھم وكان طالب ھلك، وقام مكانه فيھم ابنه محمد فصرخھم بقومه واتفقوا جميعا

ثم . تح تسع وأربعين وسبعمائة فأجفلوا أمامه حتى نزل القيروانونھض إليھم السلطان أبو الحسن من تونس فا. حرب زناتة

ناجزوه ففضوا جموعه ومألوا حقائبھم بأسالبه وأسالبھم، وخضدوا من شوكة السلطان وأالنوا من حد الملك، وخفضوا من 

الليل بن حمزة فعجز عمر وھلك أبو . وغلبھم األمم وكان يوم له ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر األيام. أمر زناتة

  .خالد، ثم من بعده أخوھما منصورعن مقاومة إخوته، واستبد بالرياسة عليه أخوه 

  .واعتز على السلطان أبي إسحق ابن السلطان أبي يحيى صاحب تونس لعھد ه  اعتزازاً ال كفاء له

ة ومختص الملك، وانتفضت األرض من وانبسطت أيدي العرب على الضاحية وأقطعتھم الدولة حتى األمصار وألقاب الجباي

أطرافھا ووسطھا، وما زالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية، وقاسموھم في جبايات األمصار باألقطاع ريفاً 

ويريمھم . ويحرضون بين أعياص الدولة ويجلبون بھم على الحضرة لما يعطونه طعمة من الدولة. وجريدأ وصحراء وتلوالً 

ويجرش بينھم بقضاء أوطارھا حتى إذا أراد هللا . الھم أوالد مھلھل بن قاسم بن أحمد يديل به منھم حتى أحفظوھاالسلطان بأقت

إنقاذ األمة من ھوة الخسف وتخليصھم من مكاره الجوع والخوف، وإدالتھم من ظلمات الموت بنور االستقامة بعث ھمة 

فبعث من بالحضرة فانبعث لھا من مكان إمارته . لطلب إرثه من الخالفةالسلطان أمير المؤمنين أبي العّباس أحمد أيده هللا 

بالثغر العربي، ونزل إليه أمير البدو ومنصور بن حمزة ھذا، وذلك سنة إحدى وسبعين وسبعمائة على حين مھلك السلطان 

  .أبي إسحق مقتعد كرسي الحضرة وصاحب عصا الخالفة والجماعة

فنھض إلى أفريقية ودخل تونس عنوة، واستولى على الحضرة سنة إثنتين وسبعمائة بعدھا، وقام إبنه خالد باألمر من بعده 

وأرھف حّده للعرب في االعتزاز عليھم وقبض أيديھم عن المفاسد وذويھم فحدثت لمنصور نفرة عن الدولة، ونصب األمير 

منذ سنين كما نذكرذلك كله في أخبار الدولة،  أبو يحيى زكريا ابن السلطان ابن أبي يحيى جدھم األكبر، كان في أحياء العرب

وأجلب به على تونس سنة ثالث وسبعين فامتنعت عليھم ولم يظفروا بشيء، وراجع منصور حاله عند السلطان، وكشف عن 

وكان عثسريته ملوا منه حسداً ومنافسة بسوء ملكته عليھم، فغدا عليه محمد ا بن أخيه أبى الليل وطعنه . وجه المناصحة

  .أشواه، وھلك ليومه سنة خمس وسبعين، وافترق جمعھمف

وقام بأمرھم من بعده صولة ابن أخيه خالد بن حمزة، ويرادفه أوالد موالھم ابن عمرفجھد بعض الشيء في خدمة السلطان 

ومه واتصل حاله على ذلك ثالثأ، وأدال السلطان منه ومن ق. ثم رجع إلى العصيان وكشف القناع في الخالف. ومناصحته

بأقتالھم أوالد مھلھل، ورياستھم لمحمد بن طالب، فرجع إليھم رياسة البدو وجعل لھم المنع واإلعطاء فيھم ورفع رتبھم على 

مع أوالد موالھم بن عمر بن أبي الليل، ونقلت أوالد حمزة سائر ھذه األيام في الخالفة ونھض السلطان  وتحيز إليھم. العرب
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د الجريد لتقديم رؤسائھا عن المراوغة، وحملھم على جادة الطاعة فتعرضوا لمدافعته عنھا بإمالء سنة ثمانين وسبعمائة إلى بال

  .ھؤالء الرؤساء ومشارطتھم لھم على ذلك

ً وأزاحھم عن ضواحيھا، وظفر  وبعد أن جمعوا له الجموع من دومان العرب األعراب وذياب البدو فغلبھم عليھا جميعا

واستولى على قصورھم وذخائرھم، وأبعد أوالد حمزة وأحالفھم . وأصبحوا بين معقتل ومشرد بفرائسه من أولئك الرؤساء،

من حكيم المفر، وجاوزوا تخوم بالدھم من جھة المغرب، واعتزت عليھم الدولة اعتزازاً ال كفاء له، فنامت الرعايا في ظل 

  .د، وانفتحت أبواب الرحمة على العباداألمن وانطلقت منھم أيدي االعتمار والمعاش وصلحت السابلة بعد الفسا

وقد كان اعتزاز ھؤالء العرب على السلطان والدولة ال ينتھي إليه اعتزاز ولھم عنجھية وإباية وخلق في التكبر والزھو غريزة 

ة التي كانت أما في دولة بني أُمّية فللعصبي. لما أنھم لم يعرفوا عھدأ للذل، وال يساومون بإعطاء الصدقات لھذا العھد األول

مع أن الصدقة كانت لذلك العھد تتحرى الحق . للعرب بعضھا مع بعض، يشھد بذلك أخبار الردة والخلفاء معھم ومع أمثالھم

وأما أيام بني العّباس حين استفحال الملك وحدوث الغلظة . بجانب االعتزاز والغلظة فليس في إعطائھا كثير غمط وال مذلة

  .م بالقفر من بالد نجد وتھامة وما وراءھماعلى أھل العصابة فإلبعادھ

وأما حين خرجوا بعد . وأما أيام العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى استمالتھم للفتنة التي كانت بينھم وبين بني العّباس

ن الذل وسوم ولما اصطنعھم بنو أبي حفص كانوا معھم بمكان م. ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاخين من ظل الملك

الخسف حتى كانت واقعتھم بالسلطان أبي الحسن وقومه من زناتة بالقيروان فنھجوا سبيل االعتزاز كغيرھم من العرب على 

الدول بالمغرب، فتحامل المعقل وزغبة على ملوك زناتة، واستطالوا في طالبھم بعد أن كانوا مكبوحين بحكمة التغلب على 

  .لك األمورالتطاول إلى مثلھا، وهللا ما

  :ومال أمره وتصاريف أحواله الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم
ولقي . نشأ بينھم ناسكأ منتحالً للعبادة. كان ھذا الرجل من الكعوب من أوالد أحمد بن كعب منھم، وھو قاسم بن مرا بن أحمد

ثم خرج إلى قومه مقتفيأ طريقة شيخه في التزام . عنه ولزمهوأخذ . بالقيروان شيخ الصلحاء بعصره أبا يوسف الدھماني

فأخذ نفسه بتغيير المنكر فيھم  ورأى ما العرب عليه من إفساد السابلة والخروج عن الجادة،. الورع واألخذ بالسنة ما استطاع

ه أوالد أبي الليل منھم وكانوا فأشار علي. وإقامة السنة لھم، ودعا إلى ذلك عشيره من أوالد أحمد، وأن يقاتلوا معه على ذلك

ودفعوه إلى مطالبة غيرھم من . عيبة له تنصح له أن ينكف عن طلب ذلك من قومه، مخافة أن يلحوا في عداوته فيفسد أمره

سليم وسائر الناس بذلك، وأنھم منعة له ممن يرومه خاصة، فجمع إليه أوباشا من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته 

  .بطة معه، وكانوا يسفون بالجنادةوالمرا

وبدأ بالدعاء إلى إصالح السابلة بالقيروان وما إليھا من بالد الساحل، وتتبع المحاربين بقتل من يعثر عليه منھم بالطرق وغزو 

وعلت بذلك كلمته على آل حصن وصلحت . المشاھير منھم في بيوتھم واستباحة أموالھم ودمائھم حتى شردھم كل مشرد

لة بأفريقية ما بين تونس والقيروان وبالد الجريد وطار له ذكر نفسه عليه قومه، وأجمع عداوته واغتياره بنو مھلھل قاسم الساب

بن أحمد، وتنصحوا ببعض ذلك للسلطان بتونس األمير أبى حفص، وأن دعوة ھذا الرجل قادحة في أمر الجماعة والدولة، 

ودعوه في بعض أيامھم إلى المشاورة معه على  من عنده مجمعين على قتله، فأغضى لھم عن ذلك، وتركھم وشأنھم، فخرجوا

عادة العرب، ووقفوا معه بساحة حيھم؛ ثم خلصوا معه نجياً، وطعنه من خلفه محمد بن مھلھل الملقب بأبي عذبتين فخر 



50 
 

ً  وامتعض له أوالد أبي الليل، وطلبوا بدمه فافترقت أحياء بني كعب من. صريعأ لليدين والفم وقام . يومئذ بعد أن كانت جميعا

  .بأمره من بعده إبنه رافع على مثل طريقته إلى أن ھلك في طلب األمرعلى يد بعض رجاالت آل حصن سنة ست وسبعمائة

ولم يزل بنوأبي  الليل على الطلب بثأر قاسم بن مرا إلى أن ظھر فيھم حمزة وموالھم إبنا عمر بن أبي الليل، وصارت إليھم 

واتفق بعض األيام اجتماع أوالل مھلھل بن قاسم في سيدي حمزة، وموالھم في مشاتيھم بالقفر، فأجمع . على أحيائھم الرياسة

وعظمت الفتنة . اغتيالھم وقتلھم عن آخرھم بثأر ابن عمھما قاسم بن مرا، ولم يفلت منھم إال طالب بن مھلھل لم يحضر معھم

أحياء بني سليم، وصاروا يتعاقبون في الخالف والطاعة على الدولة وھم على ذلك من يومئذ بين ھذين الحيين وانقسمت عليھم 

لھذا العھد، والرياسة في بني مھلھل اليوم لمحمد بن طالب بن مھلھل وأخيه يحيى، وهللا وارث األرض ومن عليھا، وھو خير 

  .الوارثين

  :بنو حصن بن عالق 
ً  بنو حصن ھؤالء من بطون عالق، وحصن أخو يحيى بن وقد يقال إن . بنو علّي وحكيم: عالق كما مر، فھم بطنان أيضا

ً ليس لحصن، وإنما ربي في حجره فانتمى إليه بنو ظريف بن حكيم وھم أوالد جابر : وأما حكيم فلھم بطون منھم. حكيما

وقد يقال . بن حكيمطرود  بنو وائل بن حكيم ومنھم بنو: ومنھم. والشراعبة ونعير وجوين لمقدام بن ظريف وزياد بن ظريف

إن طروداً ليس لسليم وأنھم من منبس إحدى بطون ھالل بن عامر، ويقال إن منھم زيد العجاج بن فاضل المذكور في رجاالت 

ھالل، والصحيح في طرود أنھم من بني فھم ين عمر بن قيس بن عيالن بن عدوان وفي تعدادھم، وكانت طرود أحالف 

  .مالعب الدالج، ثم قاطعوھم وحالفوا آل

: ولنمير بطنان. ومنھم بنو نمير بن حكيم. ومن بطون حكيم آل حسين ونوال ومقعد والجميعات، وال أدري كيف يتصل نسبھم

وھم أوالد زمام والفريات وأوالد مياس  . ومن مالعب بنو ھيكل بن مالعب. مالعب وأحمد، فمن أحمد بنو محمد والبطين

وأوالد يعقوب بن عبد هللا بن كثير بن حرقوص بن فائد، واليھم، رياسة حكيم . والمدافعةومن أوالد فائد الصرح . وأوالد فائد

والناجحة منھم أحالف لبني كعب، تارة ألوالد الليل، . واألجم. وسائر بطونھم ومواطن حكيم ھؤالء لھذا العھد ما بين سوسة

  .بن يصوب شيخاً عليھم، وانتقفر أيام اللحياني وتارة القتالھم أوالد مھلھل، ورئاستھم في بني يعقوب بن عبد السالم

ووفد على السلطان أبي يحيى بالثغر العربي من أفريقية في بجاية وقسطنطة وجاء في جملته فلما ملك ملك تونس عقد له على 

ف فقتله في موق. بن يزيله. وغصى به بنوكعب فحرض عليه حمزة من األعشاش محمد بن حامد. قومه ورفعه على أنظاره

وكان . شوراھم وولي الرياسة فيھم من بعده ابن عمه محمد بن مسكين بن عامربن يعقوب بن القوس وانتھت اليه رئاستھم

فمنھم سحيم بن سليمان بن يعقوب، وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي الحسن، . يرادفه أو ينازعه جماعة من بني عمه

م إبنا يعقوب بن عبد السالم، وكان ألبي الھول مناصحة للسلطان أبي الحسم، ومنھم أبو الھول وأبو القاس. وكان له فيھا ذكر

  .حين أحلف عليه بنو سليم بالقيروان، وأدخله مع أوالد مھلھل في الخروج على القيروان فخرج معھم جميعاً إلى سوسة

السلطان أبي يحيى كلھا وكان  ولم يزل محمد بن مسكين على رئاسته أيام. ومنھم بنو يزيد بن عمربن يعقوب وإبنه خليفة

ً في نصيحته واالنحياش إليه ً له، ومتھالكا ولما ھلك خلفه في رئاسته ابن أخيه خليفة بن عبد هللا بن مسكين وھو أحد . مخالطا

 ثم أطلقه وھو محصور بالقيروان فكان له به. األشياخ الذين تقبض عليھم السلطان أبو الحسن بتونس بين يدي واقعة القيروان

بعد واقعة القيروان تغلب بنو مسكين ھؤالء على سوسة فأقطعھا  ولما تغلب العرب على النواحي. اختصاص من بعد ذلك

  .السلطان خليفة ھذا وبقيت في ملكته
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ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني كعب قتله . وھلك خليفة فقام برئاستھم في حكيم ابن عمه عامربن محمد بن مسكين

ثم افترق أمرھم واستقرت . عبد السالم، ثم قتله محمد ھذا غدراً بجھاد الجريد سنة خمس وخمسين وسبعمائة يعقوب بن

وعبد هللا بن . رئاستھم لھذا العھد بين أحمد بن محمد بن عبد هللا بن مسكين، وتلقب أبا معنونة وھو ابن أخي خليفة المذكور

وملكھا انتزع سوس من أيديھم  ولما تغلب السلطان أبو العّباس على تونس .محمد بن يعقوب وھو ابن أخي أبي الھول المذكور

فامتعض أحمد لذلك، وصار إلى والية صولة بن خالد بن حمزة من أوالد أبي الليل وسلكوا سبيل الخالف والفتنة، وأبعدوا في 

  .شأوھا، وھم لھذا العھد مشردون عن الضواحي واألرياف منزإحون إلى القفر

هللا بن محمد ويلقب الراوي فتحيزا إلى السلطان، وأكد حلفه مع أوالد مھلھل على واليته ومظاھرته، فعظمت رئاسته وأما عبد 

ثم راجع أبو معنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكيم بينھما، وھم على ذلك لھذا . في قومه، وھو على ذلك لھذا العھد

ً عوف بن محمد بن علي بن حصنوأما بنوعلي إخوة حكيم فلھم بطون أوال. العھد ثم أوالد نمي . د صورة ويجمعھما معا

والبدرانة، وأوالد أم أحمد والحضرة أو الرجالن، وھو مقعد والجميعات والحمر والمسابھة آل حسين وحجري، وقد يقال إن 

وشيخھم . في أوإلد صورة حجري ليسوا لسليم، وأنھم من بطون كندة صاروا معھم بالحلف فانتسبوا بنسبھم ورياسة بني علي

ويرادفھم المراعية من أھل . لھذا العھد أبو الليل بن أحمد بن سالم بن عقبة بن شبل بن صورة بن مرير بن حسن بن عوف

نسبھم أوالد مرعي بن حسن بن غوف، ومواطنھم ما ين األجم والمباركة من نواحي قابس، وناجعتھم أحالف الكعوب إما 

  .والد مھلھل، وغالب أخوالھم أوالد مھلھل، وهللا مقّدر األمور ال رّب سراهألوالد أبي الليل أوأل

  :ذباب بن سليم
وضبط ھذه اللفظة . قد ذكرنا الخالف في نسبھم من أنھم من ذئاب بن ربيعة بن زغب األكبر، وأن  ربيعة أخو زغب األصغر

ذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته، ومواطنھم ما ببن ك. لھذا العھد بضم الزاي، وقد ضبطھا األجدابي والرشاطي بكسر الزاي

عيون رجال . أوالد أحمد بن ذباب ومواطنھم غربي نابس وطرابلس إلى برقة: قابس وطرابلى إلى برقة، ولھم بطون فمنھم

ھذا مجاورون لحصن، ومن عيون رجال بالد زغب من بطون ذئاب بنو يزيد مشاركون ألوالد أحمد في ھذه المواطن، وليس 

الصھب بسكون : كذا قال التجاني وھم بطون أربعة. أباً لھم، وال إسم رجل، وإنما ھو إسم حلفھم انتسبوا به إلى مدلول الزيادة

الھاء بنو صھب بن جابر بن فائد بن رافع بن ذباب، وإخوتھم الحمادية بنو حمدان بن جابر، والخرجة بسكون الراء بطن من 

واألصابعة نسبة إلى رجل ذي أصبع . سليمان من مواطنھم بمسالتة فحالفوا ھؤالء ونزلوا معھمأخرجھم آل . آل سليمان منھم

ومنھم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر وإخوتھم أوالد سنان بن . ولم يذكر التجاني في أي بطن من ذباب ينتسبون. زائدة

  .ذباب كلھمعامر وإخوتھم أوالد ليشاح بن عامر، وفيھم رياسة ھذا القبيل من 

المحاميد بنو محمود بن طوق بن بقية بن وشاح، ومواطنھم ما بين قابس ونفوسة وما إلى ذلك من : وھم بطنان عظيمان

والبطن االخر . ورئاستھم لھذا العھد في بني ليحاب بن محمود ألوالد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب. الضواحي والجبال

ورئاستھم . اح، ومواطنھم طرابلس وما إليھا مثل تاجورا وھزاعة وزنزور وما إلى ذلكالجواري بنو حميد بن جارية بن وش

ومن أوالد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان مع . لھذا العھد في بني مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم

  .الجواري والمحامد، وھما الجواربة بنوجراب بن وشاح، والعمور بنو عمر بن وشاح

  .زعم التجاني في العمور ھؤالءھكذا 
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وھم يزعمون أن عمور، ذباب ھؤالء  منھم وأنھم إنما جمعھم مع ذباب الموطن . وفي ھالل بن عامر بطن العمور كما ذكرناه

  .خاصة وليسوا من سليم وهللا أعلم بحقيقة ذلك

فرسان العرب المشاھير وله شعر وكان من أوالد وشاح بنوحريز بن تميم بن عمر بن وشاح كان منھم فائد بن حريز من 

. متداول بينھم لھذا العھد سمر الحّي وفكاھة المجالس، ويقال إنه من المحاميد، فائد بن حريز بن حربي بن محمود بن طوب

ثم . وقتل قراقش مشيخة الجراري في بعض أيامه. وكان بنو ذباب ھؤالء شيعة لقراقش الغزي وابن غانية، ولھما فيه أثر

مھلك ابن غانية إلى خدمة األمير أبي زكري وأھل بيته من بعده، وھم الذين أقاموا أمر الداعي بن أبي عمارة  صاروا بعد

حتى إذا مر بھم ابن أبي . وعليھم كان تلبسه ألن يصيرأميراً بدل المخلوع وكان فر إليھم بعد مھلك مواله وبنيه ونزل عليھم

وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه، . نوا ذلك لھؤالء العرب فقبلوهعمارة فعرفه الخبر فاتفقوا على التلبيس وزي

وداخلھم في األمر أبو مروان عبد الملك بن مكي رئيس قابس فكان ما قدر هللا ما كان من تمام أمره وتلويث كرسي الخالفة 

  .بدمه حسبما يذكر في أخبار الدولة الحفصية

ھم في دعوة عمارة فخالفوا عليه وسرح لحربھم قائده أبا عبد هللا الفزاري، وكان السلطان أبوحفص يعتمد عليھم فغلب

واستصرخوا باألمير أبي زكريا ابن أخيه، وھو يومئذ صاحب بجاية والثغر الغربي من أفريقية، ووفد عليه منھم عبد الملك بن 

ثم غلبھم . وھم وأثخنوا فيھموحاربوا أھل قابس وھزم. رحاب بن محمود فنھض لصريخه بسنة سبع وثمانين وستمائة

وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الجواري قد . ورجع األمير أبو زكريا إلى ثغره. الفزاري، ومانعھم عن وطن أفريقية

أسره أھل صقلية من سواحل طرابلس سنة إثنتين وثمانين وستمائة وباعوه ألھل برشلونة فاشتراه ملكھم وبقي أسيراً عنده إلى 

ه عثمان بن إدريس الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء من بني عبد المؤمن، وأراد اإلجازة إلى أفريقية لطلب حقه في أن نزع إلي

  .الدعوة الموحدية، فعقد ملك برشلونة بينه وبين مرغم حلفا وبعثھما، ونزل بساحل طرابلس

ً وحاصرطرابلس سنة ثمان وثم. وأقام مرغم الدعوة البن دبوس، وحمل عليھا قومه ثم تركوا عسكراً . انين وستمائة أياما

لحصارھا وارتحلوا لجباية الوطن فاستفرغوه، وكان ذلك غاية أمرھم، وبقي أبو دبوس يتقلب في أوطانھم مدة، واستدعاه 

. الكعوب ألول المائة الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من الحفصيين وحاصروھا أياما فلم يظفروا

ثم ارتحل إلى مصر وأقام بھا إلى أن أ ھلك كما يأتي ذكره في خبر إبنه مع السلطان . ع إلى نواحي طرابلس وقام بھا مدةورج

ولم يزل ھذا شأن الجواري والمحاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن أوطان قابس وطرابلس فاستبد . أبي الحسن بالقيروان

لمعتمرة في جبالھا وبسائطھا، واستبد أھل األمصار برياسة أمصارھم بنو مكي واستعبدوا سائر الرعاية ا. برياسة ضواحيھا

  .بقابس وبنوثابت بطرابلس على ما يذكر في أخبارھم

وزنرور وغريان ومغر، وتولى  وانقسمت رياسة أوالد وشاح بانقسام المصرين، فتولى الجواري طرابلس وضواحيھا ،

  .المحاميد بلد قابس وبالد نفوسة وحرب

فمنھم آل . ذباب ھؤالء بطون أخرى ناجعة في القفر، ومواطنھم منزاحة إلى جانب الشرق عن مواطن ھؤالء الوشاحين وفي

سليمان بن ھبيب بن رابع بن ذباب، ومواطنھم قبلة مغر، وغريان ورئاستھم في ولد نصربن زائد بن سليمان، وھي لھذا العھد 

وشعوب . ومواطنھم بلد مسراتة إلى لبدة ومسالتة. سالم بن وھب أخي سليمان لھائل بن حماد بن نصر وبنيه والبطن اآلخر آل

آل سالم ھؤالء األحامد والعمائم والعالونة وأوالد مرزوق، ورياستھم في أوالد ولد مرزوق وھو ابن معلّى بن معراق بن قلينة 



53 
 

في بنيه وھي اليوم لحميد بن سنان بن  بن قاص بن سالم، وكانت في أول ھذه المائة الثامنة لغلبون بن مرزوق، واستقرت

  .والعالونة منھم مجاورون للعنة من عرب برقة والمشابنة من ھّوارة المقيمين. عثمان بن غلبون

وتجاذب ذباب ھؤالء في مواطنھم من جھة القبلة ناصرة، وھم من بطون ناصرة بن خفاف بن امرىء القيس بن بھثة بن سليم، 

وإن كانوا . بن خفاف كما زعم التجاني فھم إخوة ناصرة، ويبعد أن يسمى قوم باسم إخوانھم فإن كان زغب أبو ذباب لملك

لناصرة كما زعم ابن الكلبي، وھو أقرب، فيكون ھؤالء اختصوا باسم ناصرة دون ذباب وغيرھم من بنيه وھذا كثير من 

  .ءھذه أخبار ذباب ھؤال. ومواطنھم بالد فزان وودان. بطون القبائل وهللا أعلم

الستيالء الخراب على أمصارھا وقراھا  وأما العزة جيرانھم في الشرق الذين قّدمنا ذكرھم فھم موطنون من أرض برقة خالء

تمرنت بعمرانھا بادية العرب وناجعتھم فّتحيفوھا غارًة ونھباً إلى أن فسدت فيھا مذاھب المعاش، وانتقض . من دولة صنھاجة

كثر من ھؤالء العرب الموطنين بھا لھذا العھد من الفلح يثيرون له األرض بالعوامل من وصار معاش األ. العمران، فخربت

  .الجمال والحمير، وبالنساء إذا ضاق كسبھم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش

بلد السودان وينجعون إلى بالد النخل في جھة القبلة منھم من أوجلة وشنترية والواحات وما وراء ذلك من الرمال والقفر، إلى 

وركاب الحج من . المجاورين لھم، وتسّمى بالدھم برنق، وشيخ ھؤالء العرب ببرقة يعرف لھذا العھد بأبي ذئب من بني جعفر

المغرب يحمدون مساطتھم في مّرھم وحسن نيتھم في التجافي عن جامع بيت هللا، وإرفادھم بجلب األقوات لسربھم وحسن 

   .)خيراً يره فمن يعمل مثقال ذرة. (الظن بھم

وأما نسبھم فما أدري فيمن ھو من العرب ؟وحدثني الثقة من ذباب عن خريص ابن شيخھم أبي ذباب أنھم من بقايا الكعوب 

. وقد مر الكالم في ذلك في أول ذكر بني سليم. وتزعم نسابة الھالليين أنھم لربيعة بن عامر إخوة ھالل بن عامر. ببرقة

لكعوب من العزة، وإن العزة من ھيث وإن رياسة العزة ألوالد أحمد، وشيخھم أبو ذئب وأن ويزعم بعض النسابة أنھم وا

وذكر لي سالم بن التركية شيخ أوالد مقدم جيرتھم بالعقبة أنھم من بطون مسراتة من بقية ھّوارة، . المثانية جيرانھم من ھّوارة

وھذه آخر الطبقة . ت كثيراً من المترددين إليھا من أھل برقةوھو الذي رأيت النسابة المحققين عليه، بعد أن دخلت مصر ولقي

الرابعة من العرب، وبانقضائه انقضى الكتاب الثاني في العرب وأجيالھم منذ بدء الخليقة، فلنرجع إلى أحوال البربر في الكتاب 

  .الثالث وهللا ولي العون اھـ

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 د وآله وصحبه وسلم وصلي هللا علي سيدنا وموالنا محم

  

ونقل الخالف  وذكر أوليتھم وأجيالھم و دولتھم منذ بدء الخليقة لھذا العھد في أخبار البربر واألمة الثانية من أھل المغرب
  الواقع بين الناس في أنسابھم

  الفصل األول
ه وضواحيه وأمصاره، يتخذون ھذا الجيل من اآلدميين ھم سكان المغرب القديم، مألوا البسائط والجبال من تلوله وأرياف

ويظعن أھل العز منھم والغلبة النتجاع المراعي فيما . البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر

ومكاسبھم الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب . قرب من الرحلة، ال يجاوزون فيھا الريف إلى الصحراء والقفر األملس

. بما كانت اإلبل من مكاسب أھل النجعة منھم شأن العرب، ومعاش المستضعفين منھم بالفلح ودواجن السائمةور. والنتاج
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ولباسھم وأكثر أثاثھم من الصوف . ومعاش المعتزين أھل االنتجاع واألظعان في نتاج اإلبل وظالل الرماح وقطع السابلة

. نس الكحل ورؤوسھم في الغالب حاسرة، وربما يتعاھدونھا بالحلقيشتملون الصماء باألكسية المعلمة، ويفرغون عليھا البرا

  .ولغتھم من الرطانة األعجمية متميزة بنوعھا، وھي التي اختصوا من أجلھا بھذا اإلسم

إن أفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقية، وقتل الملك جرجيس وبنى المدن واألمصار، : يقال

: زعموا سفيت أفريقية لما رأى ھذا الجيل من األعاجم وسمع رطانتھم ووعى اختالفھا وتنوعھا تعجب من ذلك وقالوباسمه 

ومنه يقال بربر األسد إذا زأر . والبربرة بلسان العرب ھي اختالط األصوات غير المفھومة. ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر

  .بأصوات غير مفھومة

ويلقب . ونھم فإن علماء النسب متفقون على أنھم يجمعھم جذمان عظيمان وھما برنس وماذغيسوأما شعوب ھذا الجيل وبط

ً برنس ً إبنا وبين النسابين خالف ھل ھما . ماذغيس باألبتر فلذلك يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس، وھما معا

وقال . ألب واحد، على ما حّدثه عنه يوسف الوراقألب واحد؟ فذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب الحمار أنھما 

إن البرانس بتر، وھم من نسل : سالم بن سليم المطماطي وھاني بن مسرور والكومي وكھالن من أبي لوا وھم، نسابة البربر

أصح ألنه والتبر بنو بر بن قيس بن عيالن وربما نقل ذلك أن أيوب بن أبي يزيد، إال أن رواية ابن حزم . مازيغ بن كنعان

  .أوثق

شعوب البرانس فعند النسابين أنھم يجمعھم سبعة أجذام وھي ازداجة ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنھاجة ) وأما(

يقال إن صنھاج ولمط إنما ھما : وقال أبو محمد بن حزم. لمطة وھكسورة وكزولة: وزاد سابق بن سليم وأصحابه. وأوريغة

يعرف لھما أب تزوجھا أوريغ فولدت له ھوار فال يعرف لھما أكثر من أنھما أخوان لھوار من إبنا امرأة يقال لھا بصكي وال 

  .قال وزعم قوم من أوريغ أنه ابن خبوز بن المثنى بن السكاسك من كندة وذلك باطل. أمه

بن صيفي بأفريقية مع وقال الكلبي أن كتامة وصنھاجة ليستا من قبائل البربر،وانما ھما من شعوب اليمانية، تركھما أفريقش 

 ھذه جماع مذاھب أھل التحقيق في شأنھم، فمن ازداجة مسطاطة، ومن مصمودة غمارة بنو غمار بن. من نزل بھا من الحامية

فمن ھوار بن اوريغ مليلة وبنو كھالن، ومن ملس . مصطاف بن مليل بن مصمود، ومن أوريغة ھّوارة وملد ومغر وقلدن

ومن مغر بن أوريغ ماواسر . ويقال إن مليلة منھم. ويقال لجميعھم لھانة بنو لھان بن ملد. راتةأوريغ سطط وورفل وأسيل ومس

  .وزمور وكبا ومصراي ومن قلدن بن أوريغ قمصاتة وورسطيف وبيانة وفل مليلة

لھم بنو زحيك وھم بنو مادغيس األبتر فيجمعھم أربعة أجذام، أداسة ونفوسة وضرية وبنو لوا األكبر، وك) وأما شعوب البتر(

بنو أداس بن زحيك فبطونھم كلھا فى ھّوارة ألن أم أداس تزوجھا بعد زحيك أوريغ ابن عمه برنس  فأما أداسة. بن مادغيس

وھم سفارة وأندارة وھنزولة وضرية وھداغة وأوطيطة . والد ھّوارة، فكان أداس أخاً لھّوارة، ودخل نسب بنيه كلھم في ھّوارة

  .نو أداس بن زحيك بن باذغيس وھم اليوم في ھّوارةھؤالء كلھم ب. وترھتة

نفزاوة بنو نفزا وابن األكبر، ولواتة بنو لوا األصغر بن لوا األكبر، فخلفه أبوه : وأما لوا األكبر فمنه بطنان عظيمان وھما

ومغانة . األصغر فمن لواتة أكوزة وعتروزة وبنو فاصلة بن لوا األصغر ومنھم مزاتة بنو زاير بن لوا. حمالً  فسمي به

قال أبو . ودخل نسب سدراتة في مغراوة. ومن لواتة سرداتة بنو نيطط بن لوا األصغر. وجدانة بنوكطوف بن لوا األصغر

ومن نفزاوة أيضاً بطون . كان مغراوة تزوج أم سرداتة فسار سرداتة أخا بني مغراوة ألمھم واختلط نسبه بھم: محمد بن حزم

وزھلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرسينة ووردغروس ووردين كلھم بنو  كثيرة وھم ولھاصة وغساسة
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ويقال إن مكالتة ليس من البربر، وأنه من حمير وقع إلى : وقال. وزاد ابن سابق وأصحابه مجر ومكالتة. يطوفت من نفزاوة

لولھاصة من نفزاوة بطون كثيرة من بيزغاش و. تطوفت صغيراً فتبناه وھومكال بن ريمان بن كالع حاتم بن سعد بن حـمير

رجال وطووبورغيش ووانجز وكرطيط وما انجدل وسينتت بنو : فمن بيزغاش بطون ورفجومة وھم. ودحية إبني ولھاص

  .رفجوم بن بيزغاش بن ولھاص بن تطوفت بن نغزاو

تريرو ورتبونت ومكراولقوس بنو ومن دحية ورترين و. وبنو بيزغاش لواتة كلھم بجبال أوراس: قال ابن سابق وأصحابه

: وأما ضرية وھم بنو ضرى بن زحيك بن مادغيس األبتر فيجمعھم جذمان عظيمان. نفزاو دحية بن ولھاص بن تطوفت بن

  .بنو نمصيت بن ضرى وبنويحيى بن ضرى

فمن . ىإن بطون تمصيت كلھا من فاتن بن تمصيت وأنھم اختصوا بنسب ضرسية دون بطون يحي: وقال سابق وأصحابه

مطماطة وصطفورة، وھم كومية ولماية ومطغرة ومرينة ومغيلة ومكزوزة وكشاتة ودونة ومديونة، كلھم بنو : بطون تمصيت

مكناسة وأوكتة وورتناج بنو : فمن ورصطف. زناتة كلھم وسمكان وورصطف: ومن بطون يحيى. فاتن بن تمصيت بن ضرى

فليت ومنصارة ومواالت وحرات ورفالبس ومن ملزلوالين وولرتر فمن مكناسة ورتيفة وورتدوسن وت. ورصطف بن يحيى

ومن . مكنسة ومطاسة وكرسطة وسردجة وھناطة وفوالل بنو ورتناج بن ورصطف: ومن ورتناج. ويصلتن وجرين وفرغان

له  بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة وھو أظھر، ويشھد: سمكان زواغة وزواوة بنو سمكان بن يحيى وعن ابن حزم

بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة والتي تعد في سمكان : فالغالب أن زواوة بنو سمكان بن يحيى، وعن ابن حزم. الوطن

وسيأتي الكالم فيھم مستوفى عند ذكرھم إن . ومن زواغة بنو ماجر وبنو واطيل وسمكين. ھى التي بالزاي وھي قبيلة معروفة

  .في شعوب ھذا الجيل مجمأل، وال بد من تفصيل فيه عند تفصيل أخبارھم اھـھذا آخر الكالم . شاء هللا تعالى

إنھم : فقال بعضھم. إلى من يرجع نسبھم من األمم الماضية فقد اختلف النسابون في ذلك اختالفاً كثيراً وبحثوا فيه طويال) وأما(

البربر يمنيون وقالوا : وقال آخرون. ھيم عليه السالممن ولد إبراھيم عليه السالم من نقشان إبنه، وقد تقّدم ذكره عند ذكر إبرا

ذو المنار  تخلفھم أبرھة: وقيل. من غسان وغيرھم، تفرقوا عندما كان من سيل العرم: وقال المسعودي. أوزاع من اليمن

تھم فلما وصلوا إلى مصر منع. وجذام كانت منازلھم بفلسطين، وأخرجھم منھا بعض ملوك فارس بالمغرب، وقيل من لخم

ادعت طوائف من البربر أنھم من ولد : وقال أبو عمر بن عبد البر. ملوك مصر النزول، فعبروالنيل، وانتشروا في البالد

إن النعمان بن حمير بن سبأ كان ملك زمانه في الفترة، وأنه : ورأيت في كتاب األسفنداد الحكيم: قال. النعمان بن حمير بن سبأ

د أن أبعث منكم للمغرب من يعمره، فراجعوه في ذلك، وعزم عليھم، وأنه بعث منھم لمت أبا اري: استدعى أبناءه وقال لھم

لمتونة ومسفو أبا مسوفة ومرطا أبا ھسكورة وأصناك أبا صنھاجة ولمط أبا لمطة وايالن أبا ھيالنة، فنزل بعضھم بجبل درن،  

  .وبعضھم بالسوس وبعضھم بدرعة

ل جانا وھو أبو زناتة بوادي شلف، ونزل بنو ورتجين ومغراو بأطراف أفريقية من ونزل لمط عند كزول وتزوج إبنته ونز

وقال . والحكاية طويلة أنكرھا أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم. جھة المغرب  ونزل مصمود بمقربة من طنجة

ال أعلم قوالً يؤدي إلى : األنساب لهوقال علي بن عبد العزيز الجرجاني النسابة في كتاب . إنھم كلھم من قوم جالوت: آخرون

ولم ينسب جالوت ممن ھو، وعند ابن قتيبة أنه ونور بن ھربيل بن حديالن بن . الصحة إال قول من قال إنھم من ولد جالوت

ونقل عنه أيضاً أنه جالوت بن ھربال بن جالود بن دنيال بن . جالود بن رديالن بن حظي بن زياد بن زحيك بن مادغيس األبتر

والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة،  وھي ھّوارة وزناتة : قالوا. وفارس مشھور وسفك أبو البربر كلھم: قال. قحطان بن فارس
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. وضرية ومغيلة وزيحوحة ونفزة وكتامة ولواتة وغفارة ومصمودة وصدينة ويزدران ودنجين وصنھاجة، ومجكسة وواركالن

البربر أخالط من كنعان والعماليق، فلما قتل جالوت تفرقوا في البالد وغزا أن : وذكر آخرون منھم الطبري وغيره. وغيرھم

البربرمن ولد حام بن نوح بن بربر بن تمال  أفريقش المغرب ونقلھم من سواحل الشام وأسكنھم أفريقية وسماھم بربر، وقيل إن

وقيل إن العمالقة من بربر بن . يم بن حامھم من ولد بربر بن كسالجيم بن مسراي: وقال الصولي. بن مازيغ بن كنعان بن حام

. وقال مالك بن المرحل. تمال بن مارب بن قاران بن عمرو بن عمالق بن الود بن إرم بن سام، وعلى ھذا القول فھم عمالقة

 البربر قبائل شتئ من حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش تالقوا بالشام ولغطوا فسماھم أفريقش البربر لكثرة

أن أفريقش استجاشھم لفتح أفريقية وسماھم البربر وينشدون من : وسبب خروجھم عند المسعودي والطبري والسھيلي. كالمھم

  :شعره

  بربرت كنعان لما سقتھا              من أراضي الضنك للعيش الخصيب

يا داود أخرج البربر من الشام فإنھم جذام نيل . اختلف الناس فيمن أخرج البربر فق الشام، فقيل داود بالوحي: وقال ابن الكلبي

وعند البكري أن بني إسرائيل أخرجوھم عند قتل . وقيل يوشع بن نون وقيل أفريقش وقيل بعض الملوك التبابعة. األرض

وللمسعودي والبكري أنھم فروا بعد موت جالوت إلى المغرب، وأرادوا مصر فأجلتھم القبط فسكنوا برقة وأفريقية . جالوت

ثم اصطلحوا على أن المدن . مغرب على حرب مع اإلفرنج واألفارقة وأجازوھم على صقلية وسردانية وميورقة واألندلسوال

لالفرنجة وسكنوا القفار عصورأ في الخيام وانتجاع األمصار من اإلسكندرية إلى البحر وإلى طنجة والسوس، حتى جاء 

 ً وكان بينھم . يعبدون الشمس والقمر واألصنام، ولھم ملوك ورؤساء اإلسالم وكان منھم من تھود ومن تنضر وآخرون مجوسا

وقال الصولي البكري إن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام، فانجلى بنوحام إلى المغرب . وبين المسلمين حروب مذكورة

  .ونسلوا به

ً إن حام لما اسود بدعوة أبيه فر إلى المغرب حياة  واتبعه بنوه وھلك ع وكان من ولده بربر بن . ن أربعمائة سنةوقال أيضا

قال وانضاف إلى البربر حيان من المغرب يمنيان عند خروجھم من مارب كتامة وصنھاجة قال . كسالجيم فنسل بنوه بالمغرب

  .وھّوارة ولمطة ولواتة بنوحمير بن سبأ

وب بن أبي يزيد وغيرھم من نسابة وقال ھانىء بن بكور الضريسي وسابق بن سليمان المطماطي وكھالن بن أبي لؤي وأي 

البرانس والبتر فالبتر من ولد بر بن قيس بن عيالن والبرانس بنو برنس بن سحو بن : البربرأن البربر فرقتان كما قدمناه وھما

قال  .أبزج بن جمواح بن ويل بن شراط بن تام بن دويم بن دام بن مازيغ بن كنعان بن حام وھذا ھو الذي يعتمده نسابة البربر

وعند غيره من نسابة البربرأنه خرج . خرج بربر بن قيس ينشد ضالة بأحياء البربر فھوي جارية وتزوجھا فولدت: الطبري

  :فارا من أخيه عمرو بن قيس وفي ذلك تقول تماضر وھي أخته

  كما أبكي على بربن قيس     لتبكي كل باكيٍة أخاھــا

  نضاء عيسودون لقائه أ           تحمل عن عشيرته فاضحى

 ً   :ومما ينسب إلى تماضر أيضا

  وشطت ببرداره عن بالدنا          وطوح برنفسه حيث يممــــا

  وازرت ببرلكنة أعجميــــة         وما كان برفي الحجازبأعجما

  كأنا وبرا لم نقف بجيادنـــا          بنجدولم نقسم نھاباومغنمـــا
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  :وأنشد علماء البربرلعبيدة بن قيس العقيلي

  أال أيھا الساعي لفرقة بيتنا            توقف ھداك هللا سبل األطايب

  نماناوھم جدكريم المناصب   فاقسم إنا والبرابر إخـــوة 

  أبونا أبوھم قيس عيالن في الورى       وفي حرمة يسقي غليل المحارب

  فنحن وھم ركن منيع وإخوة          على رغم أعداء لئام المغاقب

  بقي الناس ناصراً          وبرلنا ركن منيع المناكب فإن البر ما

  نعد لمن عادى شواذه حمرا             وبيضا تقط الھام يوم التضارب

  وبر بن قيس عصبة مضرية            وفي الفرع من أحسابھا والذوائب

  وقيس قوام الدين في كل بلدة            وخيرمعد عند حفظ المناسب

  وقيس لھا سيف حديد المضارب  لذي يقتدى بهوقيس لھا المجد ا

  :وينشد أيضا أبيات ليزيد بن خالد يمدح البربر

  قيس عيالن بنوالعز األول             أيھا السائل عنا اصلنا

  عرف المجدوفي المجد دخل     نحن مانحن بنو برالقوى

  وكفانا كل خطب ذي جلل    وابتنى المجد فأورى زنده

  ولبر يعتزي قيس األجـل    إن قيساً يعتزي بّر لھا 

  جدنا األكبرفكاك الكبل     ولنا الفخربقيس إنــه

  معدن الحق على الخـــيردلل           إن قيساقيس عيالن ھم

  ملكوا ألرض بأطراف االسل     حسبك البربرقومي إنھم

  ھام من كان عن الحق نكل     وببيض تضرب الھام بھا

 ً   ھرشعرمنتحــلحيك من جو            أبلغوا البربرعني مدحا

وعند نسابة البربر، وحكاه البكري وغيره أنه كان لمضر ولدان إلياس وعيالن أمھما الرباب بنت حيدة بن عمرو بن معد بن 

وكانت لھم بنت . عدنان فولد عيالن بن مضر قيسأ ودھمان، أما دھمان فولده قليل وھم أھل بيت من قيس يقال لھم بنوأمامة

وأما قيس بن عيالن فولد له أربعة بنين وھم سعد وعمروأمھما مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزار تسمى البھاء بنت دھمان، 

وبر وتماضر وأمھما تمريغ بنت مجدل ومجدل بن غمار بن مصمود، وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ويجاورون 

يھم، فتزوج بر بن قيس بنت عمه وبر البھاء العرب في المساكن ويشاركونھم في المياه والمراعي والمسارح ويصھرون إل

وكانت أمه تمريغ من دھاة النساء فخشيت منھم عليه، وبعثت بذلك إلى أخوالھا سراً، . بنت دھمان وحسده إخوته في ذلك

: وھم إذ ذاك ساكنون بفلسطين وأكناف الشام فولدت البھاء لبر بن قيس ولدين. أرض البربر ورحلت معھم بولدھا وزوجته إلى

  .فمات علوان صغيراً وبقي مادغيس فكان يلقب األبتر، وھو أبو البتر من البربر ومن ولده جميع زناتة. علوان ومادغيس

وقال . بنت واطاس بن محمد بن مجدل بن عمار فولدت له زحيك بن مادغيس -وتزوج مادغيس بن بر وھو األبتر بأملل: قالوا

وأنسب ما قيل فيھم أنھم من . األنساب اختلف الناس في أنساب البربر اختالفاً كثيراً  أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمھيد في

ولد قبط بن حام لما نزل مصر خرج إبنه يريد المغرب فسكنوا عند آخر عمالة مصر، وذلك ما ورإء برقة إلى البحر 
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بأرض طرابلس، ونزل قوم بقربھا وھم  فمنھم لواتة آھلين. األخضر، مع بحر األندلس إلى منقطع الرمل متصلين بالسود ان

  .نفزة

ثم امتدت بھم الطرق إلى القيروان وما وراءھا إلى تاھرت إلى طنجة وسجلماسة إلى السوس األقصى وھم طوائف صنھاجة 

وكتامة وزكالة من وركالوة وفطواكة من ھسكورة ومزطاوة وذكر بعض أھل اآلثار أن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام 

ت بينھم مناوشات كانت الدبرة فيھا لسام وبنيه، وخرج سام إلى المغرب وقدم مصر وتفرق بنوه ومضى على وجھه يؤم فوقع

ً وانقطع عنھم خبره  المغرب حتى بلغ السوس األقصى، وخرج بنوه في أثره يطلبونه، فكل طائفة من ولده بلغت موضعا

  .ة فأقاموا معھم وتناسلوا ھنالكفأقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه، ووصلت إليھم طائف

ً وأربعين سنة فيما ذكره البكري، وقال آخرون  0كان عمره خمسمائة وإحدى وثالثين سنة: وكان عمر حام أربعمائة وثالثا

وھو الذي أجلى سام إلى المغرب بعد أن كان الجرمى من ولد قوط بن يافث : قال. وقال السھيلي فيمن ھو يعرب بن قحطان

  .خالف في أنساب البربرھذا آخر ال

واعلم أن ھذه المذاھب كلھا مرجوحة وبعيدة من الصواب، فأما القول بأنھم من ولد إبراھيم فبعيد، ألن داود الذي قتل جالوت 

وكان البربر معاصرين له ليسر بينه وبين اسحق بن إبراھيم أخي نعشان الذي زعموا أنه أبو البربر إال نحو عشرة آباء 

  .ويبعد أن يتشعب النسل فيھم مثل ھذا التشعب. الكتابذكرناھم أول 

وأما القول بأنھم من ولد جالوت أو العماليق، وأنھم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا فقول ساقط، يكاد يكون من أحاديث خرافة، إذ 

حصور، والبربر مثل ھذه األمة المشتملة على امم وعوالم مألت جانب األرض ال تكون منتقلة من جانب آخر وقطر م

فما الذي يحوجنا إلى التعلق . بالدھم وأقاليمھم متحيزون بشعارھم من األمم منذ األحقاب المتطاولة قبل اإلسالم معروفون في

وأفريقش الذي يزعمون أنه نقلھم قد . ويحتاج إلى مثله في كل جيل وأمة من العجم والعرب. بھذه الترھات في شأن أوليتھم

فكيف يكون ھو اللذي نقلھم؟ وليس بينه وبين . ما أكثر بربرتكم: ھا وأنه نعجب من كثرتھم وعجمتھم وقالذكروا أنه وجدھم ب

ً بأنھم من حمير من ولد النعمان أو  أبرھة ذي المنار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك أن قالوا أنه الذي نقلھم؟ وأما القول أيضا

وقال في كتاب . قد أبطله إمام النسابين والعلماء أبو محمد بن حزممن مضر من ولد قيس بن عيالن فمنكر من القول، و

. ادعت طوائف من البربر أنھم من اليمن ومن حمير، وبعضھم ينسب إلى بربر بن قيس، وھذا كله باطل ال شك فيه: الجمھرة

. ال في تكاذيب مؤرخي اليمنوما علم النسابون لقيس بن عيالن إبنا إسمه بر أصال، وما كان لحمير طريق إلى بالد البربر إ

فإن قيس عيالن من . وأما ما ذھب إليه ابن قتيبة أنھم من ولد جالوت، وأن جالوت من ولد قيس بن عيالن فأبعد عن الصواب

وقد قدمنا أن معدا كان معاصراً لبختنصر وأن أرمياء النبي خلص به إلى الشام حذرا عليه من بختنصر حين سلط . ولد معد

وبختنصر ھو الذي خرب بيت المقدس بعد بناء داود وسليمان إياه بأربعمائة وخمسين سنة ونحوھا، فيكون معد . على العرب

بعد داود بمثل ھذا األمد، فكيف يكون إبنه قيس أبا لجالوت المعاصر لداود؟ ھذا في غاية البعد وأظنھا غفلة من ابن قتيبة 

 ً   .ووھما

في شأنھم أنھم من ولد كنعان بن حام بن نوح كما تقدم في أنساب الخليقة، وأّن اسم والحق الذي ال ينبغي التعويل على غيره  

وكانت بين . أبيھم مازيغ واخوتھم أركيش وفلسطين إخوانھم بنو كسلوحيم بن مصرايم بن حام، وملكھم جالوت سمة معروفة له

ً لفلسطين فال يقعن في وھمك وكان بنو كنعان وواك. فلسطين ھؤالء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذكورة ريكيش شيعا

وال خالف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذكرھم كلھم من البربر إال . غيرھذا، فھو الصحيح الذي ال يعدل عنه
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أما نسابة . فإن بين نسابة العرب خالفا والمشھور أنھم من اليمنية، وأن أفريقش لما غزا أفريقية أنزلھم بھا. صنھاجة وكتامة

أنھم من العرب، مثل لواتة يزعمون أنھم من حمير، ومثل ھّوارة يزعمون أنھم من كندة  البربر فيزعمون في بعض شعوبھم

وربما يزعمون فيھم أنھم من بقايا التبابعة . من السكاسك، ومثل زناتة تزعم نسا بتھم أنھم من العمالقة فروا أمام بني إسرائيل

ً وزوا وة ومكالتة يزعم في ھؤالء كلھم نسابتھم أنھم من حمير حسبما نذكره عند تفصيل شعوبھم في كل ومثل عمارة أيضا

والحق الذي شھد به المواطن والعجمة أنھم بمعزل عن العرب إال ما تزعمه نسابة العرب في . فرقة منھم، وھذه كلھا مزاعم

نا الكالم إلى أنسابھم وأوليتھم فلنرجع إلى تفصيل شعوبھم وقد انتھى ب. وعندي أنھم من إخوانھم وهللا أعلم. صنھاجة وكتامة

ونقتصر على ذكر من كانت له منھم دولة ملك أو سالف شھرة أو تشعب نسل في العالم وعدد لھذا العھد . وذكرھم أمة بعد أمة

ً حسبما تأدى إلينا من ذلك واشتمل . وما قبله من صنفي البرانس ً شعبا عليه محفوظنا، وهللا والبتر منھم وترتيبھم شعبا

  .المستعان

  الفصل الثاني
  في ذكر مواطن ھؤالء البربر بأفريقية والمغرب

اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضافي يدل على مكان من األمكنة بإضافته إلى جھة المشرق ولفظ المشرق كذلك 

لمشرق ومشرق باإلضافة إلى جھة المغرب، إال بإضافته إلى جھة المغرب، فكل مكان من األرض مغرب باإلضافة إلى جھة ا

وعرف أھل الجغرافيا المعتنين بمعرفة ھيئة األرض . أن العرب قد يخصص ھذه األسماء بجھات معينة وأقطار مخصوصة

وقسمتھا، بأقاليمھا ومعمورھا وخرابھا وجبالھا وبحارھا ومساكن أھلھا، مثل بطليموس ورجار صاحب صقلية المنسوب إليه 

فحده من . أن المغرب قطر واحد مميز بين األقطار: ب المشھور بين الناس لھذا العھد في ھيئة األرض والبلدان وأمثالھمالكتا

  .جھة المغرب بحر المحيط وھو عنصر الماء، وسمي محيطاً إلحاطته بما انكشف من األرض كما قدمنا أول الكتاب

ويسمى بحر الظلمات لما أنه تقل فيه األضواء من األشعة المنعكسة على ويسمى أيضاً البحر األخضر لتلونه غالباً بالخضرة، 

ً  سطح األرض من الشمس لبعده عن األرض ولفقدان األضواء تقل الحرارة المحللة لألبخرة فال تزال السحب . فيكون مظلما

به وهللا أعلم ما نعني نحن بحراً أوقيانوس يعنون : والغيوم متكاثفة على سطحه منعقدة ھنالك متراكمة، وتسميه األعاجم

وھو بحركبير غير منحصر  ال تبعد فيه السفن عن مرأى العين من . ويسمونه أيضاً بحر البالية بتفخيم الالم الثانية. بالعنصر

  .السواحل للجھل بسموت الرياح ھنالك ولنھايتھا، إذ ال غاية من العمران وراءه

اح المعروفة الھوائية بكثرة تجاربھم فتبعث الريح من األماكن، وغاية مھبھا في والبحار المنحصرة إنما جرت فيھا السفن بالري

فإذا علم أن جريته بالريح المنبعثة من مكان كذا، وبما خرج من ريح إلى ريح بحسب . سمتھا فكل ريح عندھم معروفة الغاية

ان معروفا فيه فغايته غير معروفة لفقدان وھذا مفقود في البحر الكبير ألنه منحصر ومنبعث الريح، وإن ك. مقصوده وجھته

ً فإذا أوغل فيه فربما وقع في المتكاثف من الغيوم واألبخرة . العمران وراءه فتضل السفن إذا جرت به وتذھب فتھلك وأيضا

  .كما قلناه فيھلك، فلھذا كان راكبه على غرر وخطر

من مدنه مثل طنجة وسال أزمور وأنفى وأسفى، وھي من فحد الغرب من جھة المغرب البحر المحيط كما قلناه، وعليه كثير 

ً مسجد ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بالد السوس، وھي كلھا من مساكن البربر . مدن الغرب وحواضره وعليه أيضا

وأما حده من جھة الشمال فالبحر . وتنتھي المراكب إلى وراء ساحل نول وال تجاوزه إال على خطر كما قلناه. وحواضرھم
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رومي والمتفرع من ھذا البحر المحيط يخرج في خليج متضايق بين طنجة من بالد المغرب وطريف من بالد األندلس، ال

  .وكانت عليه قنطرة ركبھا ماء البحر. ويسمى ھذا الخليج الزقاق، وعرضه ثمانية أميال فما فوقھا

وثغوره وما إليھا مثل أْنطاِكية والعاليا  ثم يذھب ھذا البحر الرومي في سمت الشرق إلى أن ينتھي إلى سواحل الشام

وھو إذا خرج من الخليج ينفسح في ذھابه . ولذلك سمي البحر الشامي. وطرسوس والمصيصة وطرابلس وصور واإلسكندرية

 ً  وطوله فيما. وأكثر انفساحه إلى جھة الشمال، وال يزال انفساحه ذلك متصاعداً إلى الشمال الي أن ينتھي إلى غايته. عرضا

وأما عرضه من جھة . وفيه جزائر ميورقة ومزقة وياسة وصقلية وأقريطش وسردانية وقبرص. يقال خمسة آالف ميل أو ستة

واعترض ذلك . ثم يختلف في ذھابه فتارة يبعد عن الجنوب، وتارة يرجع إلى الشمال. الجنوب فإنه يخرج عن سمت واحد

وھو أيضاً بعد ما بين سمت رؤس أھله . الشمال على أفقه ارتفاع قطبه بعروض البلدان التي بساحله وذلك أن عرض البلد ھو

  . ودائرة معدل النھار

وأفق البلد ھو فرق بين ما يرى وبين ما ال يرى من . والسبب في ذلك أن األرض كروية الشكل، والسماء من فوقھا مثلھا

ر انخفض اآلخر بقدره عنھم، والعمارة في والفلك ذو قطبين إذا ارتفع أحدھما على رؤوس معمو. السماء ومن األرض

فلھذا ارتفع القطب الشمالي على . األرض كلھا ھي إلى الجانب الشمال أكثر، وليس في الجنوب عمران لما تقرر في موضعه

لم والمار على سطح الكرة كلما أبعد في جھة  ظھر له من سطح الكرة ومن السماء المقابل لھا ما . أھل العمران دون الجنوبي

فعرض سبتة  وطنجة التي ھي . يكن يظھر، فيزيد بعد القطب على األفق كما أبعد في الشمال، وينقص كلما رجع إلى الجنوب

ونصف فتزيد في ) لد( ثم يتصاعد البحر إلى الجنوب فيكون عرض تلمسان . ودقائق) له( على زقاق ھذا البحر وخليجه 

  .ودقائق)  لج( بيسير ألن عرض فاس  أبعد من فاس) لب( الجنوب، فيكون عرض وھران 

وصار ذلك . ولھذا كان العمران في المغرب األقصى أعرض في الشمال من عمران المغرب األوسط بقدر ما بين فاس وسبتة

ثم يرجع البحر بعد وھران عن سمته ذلك فيكون عرض . القطر كالجزيرة بين البحار النعطاف البحر الرومي إلى الجنوب

ثم يزيد في الشمال فيكون عرض بجاية وتونس يوم على . على مثل سمته األول عند منبعثه من الزقاق) له( رتونس والجزائ

على مثل السمت األول بطنجة ) له(ثم يرجع إلى الجنوب فيكون عرض طرابلس وقابس . مثل سمت غرناطة وفرية ومالقة

على مثل ) ال(اس وتوزر فيكون عرض اإلسكندرية على مثل سمت ف) لج(ثم يزيد في الجنوب فيكون عرض برقة . وسبتة

  .ثم يذھب في الشمال إلى القطافة إلى منتھى سمته بسواحل الشام. مراكش وأغمات

وينتھي بسواحل عرض ھذا البحر في . وھكذا اختالفه في ھذه العدوة الجنوبية ولسنا على علم من حاله في العدوة الشمالية

ھا ما بين سواحل أفريقية وجنوة من العدوة الشمالية والبالد الساحلية من المغرب األقصى انفساحه إلى سبعمائة ميل أو نحو

وعساسة وھنين ووھران والجزائر وبجاية  واألوسط وأفريقية من لدن الخليج حيث منبعثة كلھا عليه، مثل طنجة وسبتة وبادس

  .سكندريةوبونة وتونس وسوسة والمھدية وصفاقس وقابس وطرابلس وسواحل برقة واإل

وأما حده من جھة القبلة والجنوب فالرمال المتھيلة . ھذا وصف ھذا البحر الرومي الذي ھو حد المغرب من جھة الشمال

ونعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق، وھذا العرق سياج على المغرب من . الماثلة حجزاً بين بالد السودان وبالد البربر

ر المحيط وذاھب في جھة الشرق على سمت واحد إلى أن يعترضه النيل الھابط من الجنوب إلى جھة الجنوب مبتدىء من البح

ويعترضه في جھة المغرب األوسط أرض مججرة تسمى عند العرب . فھنالك ينقطع وعرضه ثالث مراحل وأزيد. مصر

نخيل، وأنھا معدودة في جملة بالد الحمادة من دوين مصاب إلى بالد دريغ، ووراءه من جھة الجنوب بعض بالد الجزيرة ذات 
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المغرب، مثل بالد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب األقصى وتسايبت وتيكورارين في قبلة المغرب األوسط وغدامس وفزان 

كل واحد من ھذه إقليم يشتمل على بلدان عامرة ذات قرى ونخيل وأنھار، ينتھي عدد كل واحد منھا . وودان في قبلة طرابلس

  .ئة فأكثرإلى الما

وإلى ھذه العدوة الجنوبية من ھذا العرق ينتھي في بعض السنين مجاالت أھل الشام من صنھاجة ومتقلبھم الجائلون ھناك إلى 

وكانت قبلھم مجاالت للبربر كما . وفي العدوة الشمالية منه مجاالت البادية من األعراب الظواعن بالمغرب. بالد السودان

وھي الجبال . ومن دون ھذا العرق سياج آخرعلى المغرب مما يلي التلول منه. من جھة الجنوب نذكره بعد ھذا حد المغرب

وشممى . وھنالك تنقطع ھذه الجبال. التي ھي تخوم تلك التلول ممتدة من لدن البحر المحيط في الغرب إلى برنيق من بالد برقة

لول وبين العرق الذي وصفناه آنفا بسائط وقفاراً أكثر نباتھا وما بين ھذه الجبال المحيطة بالت. مبدؤھا من المغرب جبال درن

  .الشجر، وفيما يلي التلول منھا ويقاربھا بالد الجريد ذات نخل وأنھار

وفي قبلة . ففي أرض السوس قبلة مراكش ترودانت والغيرى فويان وغيرھما، بالد ذات نخل وأنھار ومزارع متعددة عامرة

ً وھي معروفة وفي قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نخل وأنھارفاس سجلماسة وقراھا بلد معر وفي قبلة . وف، ودرعة أيضا

ً بالد متتالية على سطر من المشرق إلى المغرب أقرب ما إليھا جبل راشد، وھي ذات نخل ومزارع  تاھرت القصور أيضا

م بلد واركلي قبلة بجاية بلد واحد مستبحر ث. ثم قصور معينات تناھز المائة وأكثر قبلة الجزائر ذات نخل وأنھار. وأنھار

العمران كثير النخل، وفي سمته إلٮجھة التلول بالد ريغ تناھز الثلثمائة منتظمة على حفافي واٍد ينحدر من المغرب إلى 

الفدن وتشتمل كلھا على النخل واألنھار و. المشرق يناھز مائة من البالد فأكثر، قاعدتھا بسكرة من كبار األمصار بالمغرب

  .والقرى والمزارع

نفطة وتوزر وقفصة وبالد نفزاوة وتسمى كلھا بالد قسطيلة مستبحرة العمران مستحكمة : ثم بالد الجريد قبلة تونس وھي

ثم قابس قبلة سوسة وھي حاضرة البحر من أعظم أمصار أفريقية، وكانت دار ملك . الحضارة مشتملة على النخل واألنھار

ثم فزان وودان قبلة طرابلس قصور متعددة ذات نخل . وتشتمل على النخل واألنھار والمزارع. بعد البن غانية كما نذكره

. ثم الوحات قبلة برقة. وأنھار، وھي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية لما غزاھا عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص

ً وال مرعى إلى أن تنتھي إلى وما وراء ھذه كلھا في جھة الجنوب ف. ذكرھا المسعودي في كتابه قفار ورمال ال تنبت زرعا

  .العرق الذي ذكرناه

وما بين بالد ھذه والجبال التي ھي سياج التلول . ومن ورائه مجاالت المتلثمين كما قلناه مفاوز معطشة إلى بالد السودان

وفيھا القيروان، وجبل أوراس . ومنابتھابسائط متلون مزاجھا تارة بمزاج التلول، وتارة بمزاج الصحراء بھوائھا ومياھھا 

وفيھا مقرة والمسيلة، وفيھا السرسو قبلة تلمسان حيث . وبالد الحضنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل. معترض وسطھا

  .ھذا حد المغرب من جھة القبلة والجنوب. تاھرت فيھا جبل ديرو وقبلة فاس معترض في تلك البسائط

فعرف أھل الجغرافيا أنه بحر أھل القلزم المنفجر من بحر اليمن، ھابط . ختلف باختالف االصطالحاتوأما من جھة الشرق في

على سمت الشمال وبانحراف يسير إلى المغرب حتى ينتھي إلى القلزم والسويس، ويبقى بينھم من ھنالك، وبين سمته من 

ھذا آخر المغرب . ثالثة أيام مصر في جھة الشرق وبعده عن. وينقطع عند السويس والقلزم. البحر الرومي مسيرة يومين

  .عندھم، ويدخل فيه إقليم مصر وبرقة



62 
 

وأما العرف الجاري لھذا العھد بين سكان ھذه . وكان المغرب عندھم جزيرة أحاطت بھا البحر من ثالث جھاتھا كما تراه

. ا إلى جھة المغرب في ھذا العرف لھذا العھداألقاليم فال يدخل فيه إقليم مصر وال برقة، وإنما يختص بطرابلس وما وراءھ

فأما المغرب األقصى منه، وھو ما بين وادي ملوية من جھة الشرق إلى . وھذا الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنھم

. وجبال درن من جھة الغرب فھي في األغلب ديار المصامدة من أھل درن وبرغواطة وغمارة. أسفي حاضرة البحر المحيط

آخر غمارة بطوية مما يلي كساسة، ومعھم عوالم من صنھاجة ومطغرة وأوربة وغيرھم، يحيط به البحر الكبير من كربيه، و

ألن الجبال أكثر ما . والرومي من شماليه، والجبال الصاعدة المتكاثفة مثل درن من جانب القبلة وجبال تازى من جھة الشرق

فكانت جبال المغرب لذلك أكثر، وساكنھا من المصامدة في . من ممانعة البحار بھا ھي وأكثف قرب البحار بما اقتضاه التكوين

واعتمرھا الظواعن من البربر . وبقيت البسائط من الغرب مثل أزغاو وتامستا وتادال ودكالة. األغلب وقيل من صنھاجة

صار كله جزيرة وبلد واحد أحاطت به الطارئين عليه من جشم ورياح فغص المغرب بساكنه من أمم ال يحصيھم إأل خالقھم، و

ويمر فيه النھر العظيم المعروف بوادي أم ربيع، وھو نھر عظيم . الجبال والبحار وقاعدته لھذا العھد فاس، وھي دار ملكه

عند  يمتنع عبوره أيام األمطار التساعه، ويعظم مده إلى البحر فينتھي إلى سبعين ميالً أو ما يقاربھا ومصبه في البحر الكبير

وينبع منھا أيضا نھر آخر، . ومنبعه من جبال درن من فوھة كبيرة ينبع منھا ھذا النھر ويتساھل إلى بسيط المغرب. أزبور

وصناعة استخراجه من شجره، وھي قصور ذات . ويمر ببالد درعة ذات النخل المخصوصة بنبات النيلج. وينحدر إلى القبلة

  .وبھا يسمى ھذا النھر، ويجاورھا إلى أن يغوص فى الرمل قبلة بالد السوسنخل موضوعة في سفح جبل درن من آخره، 

وأما نھرملوية آخر المغرب األقصى فھو نھرعظيم منبعه من فوھة في جبال قبلة نازى، ويصب في البحر الرومي عند 

زناتة في قصور منتظمة إلى ويسكنھا لھذا العھد أمم أخرى من . القديم وعليه كانت ديار مكناسة المعروفة بھم في. مكناسة

وينبع مع . أعلى النھر يعرفون بوطاط ويجاورھم ھنالك وفي سائر نواحيه أمم من البربر أشھر من فيھم بطالسة إخوة مكناسة

ھذا النھر من فوھته نھر كبير ينحدر ذاھباً إلى القبلة مشرقاً بعض الشيء، ويقطع العرق على سمته إلى أن ينتھي إلى البردة 

ثم يمر إلى أن يصب في القفار ويروغ في قفارھا ويغور في . دھا إلى تمطيت، ويسمى لھذا العھد كير، وعليه قصورھاثم بع

وفي شرق بوده مما وراء العرق قصور تسايبت من قصور . رمالھا وھو موضع مقامه قصور ذات نخل تسمى وركالن

ن تنتھي إلى ثلثمائة أو أكثر في واد واحد فينحدر من وفي شرقي تسابيت إلى ما يلي الجنوب قصور تيكوراري. الصحراء

  .المغرب إلى المشرق، وفيھا أمم من قبائل زناتة

وكان معھم مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة . كان لمغراوة وبني يفرن. وأما المغرب األوسط فھو في األغلب ديار زناتة

لبني عبد الواد وتوجين من بني مادين وقاعدته لھذا العھد  ثم صار. ثم صار من بعدھم لبني وماتوا وبني يلومي. ومطماطة

تلمسان، وھي دار ملكه ويجاوره من جھة المشرق بالد صنھاجة من الجزائر ومتيجة والمرية وما يليھا إلى بجاية، وقبائله 

راشد في بالد  ويمر في وادي شلف بني واطيل النھر األعظم منبعه من بلد. كلھم لھذا العھد مغلوبون للعرب من زغبة

ثم يمر مغرباً ويجتمع فيه سائر أودية المغرب األوسط مثل مينا وغيره . ويدخل إلى التل من بالد حصين لھذا العھد. الصحراء

وينبع من فوھته نھر آخريذھب مشرقاً من جبل راشد، ويمر بالزاب . إلى أن يصب في البحر الرومي ما بين كلميتوا ومستغانم

  .ة ما بين توزر ونفزاوة معروفة ھنالك، وشممى ھذا النھر وادي شديإلى أن يصب في سبخ

. وأما بالد بجاية وقسطنطينة فھي دار زواوة وكتامة وعجيسة وھّوارة، وھي اليوم ديار للعرب إال ممتنع الجبال، وفيھا بقاياھم

وكانت . ومن ال يحصى من قبائل البربركانت دياراً لنفزاوة وبني يفرن ونفوسة  وأما أفريقية كلھا إلى طرابلس فبسائط فتح
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وقد تبدو معھم ونسوا . قاعدتھا القيروان، وھي لھذا العھد مجاالت للعرب من سليم وبني يفرن وھّوارة مغلوبون تحت أيديھم

ويمر وقاعدتھا لھذا العھد تونس، وھي دار ملكھا، . رطانة األعاجم، وتكلموا بلغات العرب، وتحلوا بشعارھم في جميع أحوالھم

فيھا النھر األعظم المعروف بوادي مجردة يجتمع فيه سائر األودية بھا، ويصب في البحر الرومي على مرحلة من غربي 

وعادت مجاالت للعرب بعد أن . وأما برقة فدرست معالمھا وخربت أمصارھا وانقرض أمرھا. تونس بموضع يعرف ببنزرت

وكانت بھا األمصار المستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسان وأمثالھا . كانت داراً للواتة وھّوارة وغيرھم من البربر

  .فعادات يباباً ومفاوز كأن لم تكن وهللا أعلم

  الفصل الثالث
والخصائص الشريفة الراقية بھم إلى مراقي العز ومعارج  في ذكر ما كان لھذا الجيل قديما وحديثا من الفضائل اإلنسانية

  السلطان والملك
نا ما كان من أمر ھذا الجيل من البربر ووفور عدده، وكثرة قبائلھم وأجيالھم وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة قد ذكر

الدول عدة آالف من السنين، من لدن حروبھم مع بني إسرائيل بالشام وخروجھم عنه إلى أفريقية والمغرب، وما كان منھم 

والً، ثم في مشايعتھم ومظاھرتھم على عدوھم ثانياً من المقامات الحميدة واآلثار ألول الفتح في محاربة الطوالع من المسلمين أ

وما كان لوھيا الكاھنة وقومھا بجبل أوراس من الملك والعز والكثرة قبل اإلسالم وبعده حتى تغلب عليھم العرب، وما . الجميلة

لى المغرب األقصى وفرارھم أمام عقبة ابن نافع، ثم غلبھم كان لمكناسة من مشايعة المسلمين أوالً، ثم ردتھم ثانياً، وتحيزھم إ

  .بعد ذلك طوالع ھشام بأرض المغرب

إن البربر ارتدوا بأفريقية المغرب إثنتي عشرة مرة، وزحفوا في كلھا للمسلمين، ولم يثبت إسالمھم إال في ): قال ابن أبي زيد(

من الحصون واالطام  ي الصحراء والقفر من البالد، وما شيدواوتقدم ذكر ما كان لھم ف. أيام موسى بن نصير، وقيل بعدھا

. واألمصار من سجلماسة وقصور توات، وتجورارين وفيجيج ومصاب وواركل وبالد ريغة والزاب ونفزاوة والحمة وغذامس

المائة الخامسة  ثم ما كان بينھم وبين طوالع العرب من بني ھالل في. ثم ما كان لھم من األيام والوقائع والدول والممالك

وما استولى عليه بنو . وما كان لھم مع دولة آل حماد بالقلعة، ومع لمتونة بتلمسان وتاھرت من المواالة واالنحراف. بأفريقية

بادين آخراً بإسھام الموحدين وإقطاعھم من بالد المغرب، وما كان لبني مرين في األجالب على عير عبد المؤمن من االثار، 

اره كلھا بأنه جيل عزيز على األيام، وأنھم قوم مرھوب جانبھم شديد بأسھم كثير جمعھم، مظاھرون ألمم العالم وما تشھد أخب

  .وأجياله من العرب والفرس ويونان والروم

ولكنھم لما أصابھم الفناء وتالشت عصابتھم بما حصل لھم من ترف الملك والدول التي تكررت فيھم، قفت جموعھم وفنيت 

واستنكف كثير من الناس عن النسب فيھم ألجل ذلك، وإال فقد . شائرھم وأصبحوا خوأل للدول وعبيدأ للجبايةعصابتھم وع

ً حتى اسر أميرھم وزمار بن موالت، وحمل إلى المدينة إلى  كانت أوربة أميرھم كسيلة عند الفتح كما سمعت، وزناتة أيضا

كتامة وما أقاموا من الدولة التي ملكوا بھا المغرب والمشرق، ومن بعد ذلك ھّوارة وصنھاجة، وبعدھم . عثمان بن عفان

  .وزاحموا بني العّباس في ديارھم وغير ذلك منھم كثير

وأما تخلقھم بالفضائل اإلنسانية وتنافسھم في الخالل الحميدة، وما جبلوا عليه من الخلق الكريم مرقاة الشرف والرفعة بين 

لق من عز الجوار وحماية النزيل ورعي األذمة والوسائل والوفاء بالقول والعھد، والصبر األمم، ومدعاة المدح والثناء من الخ

وحسن الملكة واإلغضاء عن العيوب والتجافي عن االنتقام، ورحمة المسكين وبر الكبير . على المكاره والثبات في الشدائد
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النوائب، وعلو الھفة وإباية الضيم ومشاقة الدول وقرى الضيف واإلعانة على . وتوقير أھل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم

فلھم في ذلك آثار نقلھا الخلف عن السلف لوكانت  . ومقارعة الخطوب وغالب الملك وبيع النفوس من هللا في نصر دينه

م إلى مسطورة لحفظ منھا ما يكون أسوة  لمتبعيه من األمم وحسبك ما اكتسبوه من حميدھا واتصفوا به من شريفھا أن قادتھ

  .الملك حتى علت على األيدي أيديھم ومضت في الخلق بالقبض والبسط أحكامھم مراقي العز، وأوفت بھم على ثنايا

بلكين بن زيري الصنھاجي عامل أفريقية للعبيديين، ومحمد بن خزر والخير : وكان مشاھيرھم بذلك من أھل الطبقة األولى

عبد هللا الشيعي، ويوسف بن تاشفين ملك لمتونة بالمغرب، وعبد المؤمن بن  إبنه، وعروبة بن يوسف الكتامي القائم بدعوة

وكان عظماؤھم من أھل الطبقة الثانية السابقون إلى الراية بين يدي دولھم . علي شيخ الموحدين وصاحب اإلمام المھدي

ن ويغمراسن بن زيان سلطان والمعاھدون لملكھم بالمغرب األقصى واألوسط، كبيرھم يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مري

بني عبد الواد، ومحمد بن عبد القوي ووزمار كبير بني توجين وثابت بن منديل أمير مغراوة وأھل شلف ووزمار بن إبراھيم 

فكانوا من . زعيم بني راشد المتعارضين في أزمانھم  المتناغين في تأثيل عزھم والتمھيد لقومھم كل على شاكلته بقوة جمعه

تلك الخالل قدمأ وأطولھم فيھا يداً وأكثرھم لھا جمعاً، طارت عنھم في ذلك قبل الملك وبعده أخبار عني بنقلھا  أرسخھم في

  .األثبات من البربر وغيرھم، وبلغت في الصحة والشھرة منتھى التواتر

المعلمين ألحكام دين هللا وأما إقامتھم لمراسم الشريعة وأخذھم بأحكام الملة ونصرھم لدين هللا، فقد نقل عنھم من اتخاذ 

لصبيانھم، واالستفتاء في فروض أعيانھم، واقتفاء األئمة للصلوات في بواديھم، وتدارس القرآن بين أحيائھم، وتحكيم حملة 

الفقه في نوازلھم وقضاياھم، وصياغتھم إلى أھل الخير والدين من أھل مصرھم التماسا للبركة في آثارھم وسوءا للدعاء عن 

وإغشائھم البحر لفضل المرابطة والجھاد، وبيعھم النفوس من هللا في سبيله وجھاد عدوه ما يدل على رسوخ إيمانھم  صالحيھم،

ً لعزھم ومقاداً إلى سلطانھم وملكھم وكان المبرز منھم في ھذا المنتحل . وصحة معتقداتھم، ومتين ديانتھم التي كانت مالكا

  .ھميوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنو

ثم يعقوب بن عبد الحق من بعدھم وبنوه، فقد كان لھم في االھتمام بالعلم والجھاد وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط، 

وسد الثغور وبذل النفس في ذات هللا، وإنفاق األموال في سبيل الخيرات، ثم مخالطة أھل العلم  وترفيع  مكانھم في مجالستھم 

بالشريعة، واالنقياد إلشاراتھم في الوقائع واألحكام ومطالعة سير األنبياء وأخبار األولياء وقراءتھا بين ومفاوضتھم في االقتداء 

والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وإنصاف الرعايا من . وقصور عزھم أيديھم من دواوين ملكھم ومجالس أحكامھم

حن دورھم وشدة خالفتھم وملكھم، يعمرونھا بالصلوات العمال، والضرب على يد أھل الجور، واتخاذ المساجد بص

والتسبيحات والقراء المرتلين لتالوة كتاب هللا أحزابا بالعشي واإلشراق على األيام، وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد 

  .شھدت لھم بذلك آثار تخلفوھا بعدھم. والكتائب المجھزة، وإنفاق األموال العريضة

رق فيھم وظھور الكاملين في النوع اإلنساني من أشخاصھم، فقد كان فيھم من األولياء المحدثين أھل النفوس وأما وقوع الخوا

ومن حملة العلم عن التابعين ومن بعدھم من األئمة والكھان المفطورين على المطلع لألسرار . القدسية والعلوم الموھوبة

ة القدرة ما يدل على عظيم عناية هللا بذلك الجيل وكرامته لھم، بما ومن الغرائب التي خرقت العادة وأوضحت أدل. المغيبة

آتاھم من جماع الخير وآثرھم به من مذاھب الكمال، وجمع لھم من متفرق خواص اإلنسان، ينقل ذلك فيئ أخبار توھم 

  .عجائب
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عين وأخذ عن عكرمة مولى فكان من مشاھير حملة العلم فيھم سعيد بن واسول جد بني مدرار ملوك سجلماسة، أدرك التاب

ومنھم أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني صاحب الحمار، الخارج على الشيعة سنة . العّباس ذكره عريب بن حميد في تاريخه

أخذ العلم بتوزر عن مشيختھا، ورأس في الفتيا وقرأ مذاھب اإلضافية من الخوارج . إثنتين وثلثمائة الدائن بدين الخارجية

وھو مع ذلك من . فتلقن عنه من مذاھبھم ما انسلخ من اية السعادة بانتحاله. لقي عماراً األعمى الصفري النكار ثم. وصدق فيه

  .الشھرة في ھذا الجيل بحيث ال يغفل

ومنھم منذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة من ظواعن ولھاصة ثم من سوماتة منھم، مولده عام عشرة ووفاته عام ثالثة 

ً أبو محمد بن أبي زيد علم . كان من البتر من ولد مادغيس، ھلك على يد عبد الرحمن الناصر. ائةوثمانين وثلثم ومنھم أيضا

 ً   .ومنھم علماء بالنسبة والتاريخ وغير ذلك من فنون العلوم. الملة وھو من نفزة  أيضا

وقد ذكرناه عند ذكر غمرة  ومن مشاھير زناتة أيضا موسى بن صالح الغمري، معروف عند كافتھم معرفة وضوح وشھرة،

وھو وإن لم توقفنا األخبار الصحيحة على الجلي من أمره في دينه، فھو من محاسن ھذا الجيل الشاھدة . من شعوب زناتة

  .من والية وكھانة وعلم وسحر وكل نوع من آثار الخليقة: بوجود الخواص اإلنسانية فيھم

ويذكر له . أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءت بولد من غير أب سموه كلمامولقد تحدث أھل ھذا الجيل فيما يتحدثون به أن  

وربما ضاقت . أخبار في الشجاعة خرقت العوائد ودلت على أنه موھبة من هللا استأثره بھا لم يشاركه فيھا غيره من أھل جلدته

ق القدرة وينقلون أن حملھا كان إثر حواصل الخواص منھم عن ملتقط ھذه الكائنة، ويجھلون ما يتسع لھا وألمثالھا من نطا

استحمامھا في عين حامية ھنالك غب ما صدر عنھا بعض السباع، كانت ترد فيھا على الناس، ويردون عليھا، ويرون أنھا 

وكثير من أمثال ھذه األخبار التي لو . علقت من فضل ولوغه، ويسمون ذلك المولود ابن األسد لظھور خاصة الشجاعة فيه

ولم يزل ھذا دأبھم وحالھم إلى أن مھدوا من الدول وأثلوا من الملك ما نحن في . يھا عناية الناقلين لمألت الدواوينانصرفت إل

  .سبيل ذكره

  الفصل الرابع
  من قبل الفتح اإلسالمي ومن بعده إلى والية بني األغلب في ذكر أخبارھم علي الجملة

ى حسبما ھو معروف في تاريخ الفتح بأفريقية والمغرب، وفي أخبار ھؤالء البربر جيل ذو شعوب وقبائل أكثر من أن تحص

أن موسى بن نصير لما فتح سقوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من : نقل ابن أبي الرقيق. ردتھم وحروبھم فيھا

فإن كنت صادقاً فھذا محشر  ويحك إني أظنھا من بعض كذباتك،: فكتب إليه الوليد بن عبد الملك. سبي سقوما مائة ألف رأس

األمة، ولم تزل بالد المغرب إلى طرابلس بل وإلى اإلسكندرية عامرة بھذا الجيل ما بين البحر الرومي وبالد السودان منذ 

وكان دينھم دين المجوسية شأن األعاجم كلھم بالمشرق والمغرب إال في بعض األحايين . أزمنة ال يعرف أولھا وال ما قبلھا

فإن األمم أھل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليھم فقد غزتھم ملوك اليمن من قرارھم . بدين من غلب عليھم من األمميدينون 

  .مراراً على ما ذكر مؤرخوھم، فاستكانوا لغلبھم ودانوا بدينھم

ً بالقبائل اليمانية ملك المغرب مائة سنة وأنه الذي ابتنى:ذكر ابن الكلبي واتفق . مئل أفريقية وصقليةمدائنه  أ ن حمير ابا

المؤرخون على غزو أفريقش بن صيفي من التبابعة إلى المغرب كما ذكرنا فى أخبار الروم، واختطوا بسيف البحر وما يليه 

سبيطلة  وجلوالء  ومرناق : من األرياف مدناً عظيمة الخطة وثيقة المباني شھيرة الذكر، باقية المعالم واالثار لھذا العھد، مثل
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وقد كانوا دانوا لعھدھم بما . طاقة وزانة وغيرھا من المدن التي خربھا المسلمون من العرب ألول الفتح عند استيالئھم عليھاوو

  .تعبدوھم به من دين النصرانية، وأعطوھم المھادنة وأذوا إليھم الجباية طواعية

. قوة وعدة وعدد وملوك ورؤساء وأقيالوكان للبربر في الضواحي وراء ملك األمصار المرھوبة الحامية ما شاء من 

وأمرؤھا ال يرامون بذل، وال ينالھم الروم واإلفرنج في ضواحيھم تلك بمسخطة اإلساءة، وقد صبحھم اإلسالم وھم في مملكة 

وكانوا يؤدون الجباية لھرقل ملك القسطنطينية كما كان  المقوقس صاحب اإلسكندرية وبرقة ومصر . قد استولوا على رومة

وصاحب صقلية، وصاحب األندلس من الغوط لما كان الروم  دون الجباية له، وكما كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرةيؤ

وعنھم كلھم أخذوا دين النصرانية، فكان الفرنجة ھم الذين ولوا أمر أفريقية ولم يكن للروم فيھا . غلبوا على ھؤالء األمم أجمع

وما يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح . بھا جندا لإلفرنج ومن حشودھموإنما كان كل من كان منھم . شيء من والية

أفريقية فمن باب التغليب ألن العرب يومئذ لم يكونوا يعرفون الفرنج، وما قاتلوا في الشام إال الروم فظنوا أنھم ھم الغالبون 

  .على جميع أمم النصرانيةفإن ھرقل ھو ملك النصرانية كلھا فغلبوا إسم الروم . على أمم النصرانية

فجرجير المقتول عند الفتح من الفرنج وليس من الروم، وكذا األمة الذين كانوا بأفريقية : ونقلت األخبار عن العرب كما ھي

وكذلك ربما كان بعض ھؤالء البربر دانوا بدين اليھودية . غالبين على البربر ونازلين بمدنھا وحصونھا إنما كانوا من الفرنجة

وه عن بني إسرائيل عند استفحال ملكھم، لقرب الشام وسلطانه منھم كما كان جرأة أھل جبل أوراس قبيلة الكاھنة مقتولة أخذ

العرب ألول الفتح، وكما كانت نفوسة من برابر أفريقية وقندالوة ومديونة وبھلولة وغياتة وبنو فازان من برابرة المغرب 

نواحيه من بقايا األديان والملل،  المغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما كان فياألقصى حتى محا إدريس األكبر الناجم ب

. فكان البربر بأفريقية والمغرب قبل اإلسالم تحت ملك الفرنج وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناه

ة تسع وعشرين، وغلبھم عبد هللا بن سعد بن حتى إذا كان الفتح وزحف المسلمون إلى أفريقية زمان عمر رضي هللا عنه سن

أبي سرح من بني عامر بن لؤي فجمع لھم جرير ملك الفرنجة يومئذ بأفريقية من كان بأمصارھا من الفرنج والروم، ومن 

  .بضواحيھا من جموع البربر وملوكھم

ً وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة، وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا المسلمين في زھاء ما والمسلمون يومئذ في . ئة وعشرين ألفا

ً فكان من ھزيمة العرب لھم، وفتحھم لسبيطلة وتخريبھم إياھا وقتلھم جرجير ملكھم وما نفلھم هللا من أموالھم . عشرين ألفا

ح إلى الخليفة وبناتھم التي اختصت منھن إبنته بقاتلة عبد هللا بن الزبير لعھد المسلمين له بذلك بعد الھزيمة، وخلوصه بخبر الفت

ثم أرزىء الفرنجة ومن معھم من الروم بعد الھزيمة، وخلوصه بخبر . والمأل من المسلمين بالمدينة ما ھو كله مذكور مشھور

وانساح المسلمون في البسائط بالغارات، ووقع بينھم وبين البربر أھل الضواحي زحوف وقتل . الفتح إلى حصون أفريقية

م يومئذ من ملوكھم وزمار بن صقالب جذ بني خزر، وھو يومئذ أمير مغوارة وسائر زناتة حتى لقد حصل في أسرھ. وسبي

  .ورفعوه إلى عثمان بن عفان فأسلم على يده، ومن عليه وأطلقه وعقد له على قومه

ذھب على أن ويقال إنما وصله وافداً، وحصن المسلمين عليھم والذ الفرنج بالسلم، وشرطوا البن أبي سرح ثلثمائة قنطار من ال

ثم كان . ورجع المسلمون إلى المشرق وشغلوا بما كان من الفتن اإلسالمية. يرحل عنھم بالعرب، ويخرج بھم من بالدھم ففعل

. االجتماع واإلتفاق على معاوية بن أبي سفيان، وبعث معاوية بن خديج السكوني من مصر الفتتاح أفريقية سنة خمس وأربعين

ً وھزمھم العرب بساحل أجموبعث ملك الروم من القسط وحاصروا جلوالء . نطينية عساكره لمدافعتھم في البحر فلم تغن شيئا

وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فولى معاوية بن أبي سفيان على أفريقية بعده عقبة بن نافع، فاختط القيروان . وفتحوھا
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أن ولي يزيد بن معاوية وولى على أفريقية أبا  وافترق أمر الفرنجة، وصاروا إلى الحصون وبقي البربر بضواحيھم إلى

وكانت رياسة البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم، وھو رأس البرانس، ومرادفة سكرديد بن رومي بن . المھاجر مولى

رانس، ثم ارتدا عند والية أبي المھاجر واجتمع إليھا الب. مازرت من أوربة، وكان على دين النصرانية فأسلما ألول الفتح

ثم جاء عقبة بعد أبي المھاجر أ فنكبه . وزحف إليھم أبو المھاجر حتى نزل عيون تلمسان فھزمھم، وظفر بكسيلة فأسلم واستبقاه

ثم استفتح حصون الفرنجة مثل باغاية ولميس ، ولقبه ملوك البربر بالزاب وتاھرت ففضھم . غيظاً على صحابته ألبي المھاجر

ً بعد جمع ثم أجاز إلى وليلى ثم إلى جبال درن وقاتل . رب األقصى وأطاعته غمارة، وأميرھم يومئذ يليانودخل المغ. جمعا

ونھضت إليھم جموع زناتة، وكانوا خالصة للمسلمين منذ . المصامدة، وكانت بينھم وبينه حروب، وحاصروه بجبال درن

  .اإلسالم ودوخ بالدھمإسالم مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة وأثخن فيھم حتى حملھم على طاعة 

ثم أجاز إلى بالد السوس لقتال من بھا من صنھاجة أھل اللثام، وھم يومئذ على دين المجوسية، ولم يدينوا بالنصرانية فأثخن 

 ً وكسيلة أئناء ھذا . فيھم، وانتھى إلى تارودانت وھزم جموع البربر، وقاتل مسوفة من وراء السوس وسبى منھم وقفل راجعا

فلما قفل من السوس سرح العساكر إلى القيروان حتى بقي في خف من . اله يحمله معه في عسكره سائر غزواتهكله في اعتق

وتراسل كسيلة وقومه فأرسلوا له شھوداً وانتھزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه، وملك كسيلة أفريقية خمس سنين . الجنود

  .العرب أھل الذراري واألثقال، وعظم سلطانه على البربر ونزل القيروان، وأعطى األمان لمن بقي بھا ممن تخلف من

وزحف قيس بن زھير البلوي في والية عبد الملك للثأر بدم عقبة سنة سبع وستين، وجمع له كسيلة سائر البربر، ولقيه بجيش 

بعھم العرب إلى مرمحنة من نواحي القيروان فاشتد القتال بين الفريقين ثم انھزم البربر وقتل كسيلة ومن ال يحصى منھم، وأت

وفي ھذه الواقعة ذل البربر وفنيت فرسانھم ورجالھم وخضدت شوكتھم واضمحل أمر الفرنجة فلم يعد، وخاف : ثم إلى ملوية

ثم ترھب زھير بعدھا وقفل إلى المشرق فاستشھد ببرقة . إلى القالع والحصون البربر من زھير ومن العرب خوفاً شديداً فلجؤا

ً يومئذ الكاھنة . اضطرمت أفريقية ناراً وافترق أمر البربر وتعدد سلطانھم في رؤسائھمو. كما ذكرناه وكان من أعظمھم شأنا

دھيا بنت ماتية بن تيفان ملكة جبل أوراس وقومھا من جراوة ملوك البتر وزعماؤھم فبعث عبد الملك إلى حيان بن النعمان 

ودخل القيروان وغزا . ، وبعث إليه بالمدد فزحف إليھا سنة تسع وسبعينالغساني عامله على مصر أن يخرج إلى جھاد أفريقية

  .قرطاجنة وافتتحھا عنوة، وذھب من كان بقي بھا من اإلفرنجة إلى صقلية وإلى األندلس

وزحفت إليه فاقتتلوا . ثم سأل عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاھنة وقومھا جراوة فمضى إليھا حتى نزل وادي مسكيانة 

ولم تزل الكاھنة والبربر في إتباع  حيان . ثم انھزم المسلمون وقتل منھم خلق كثير، واسر خالد بن يزيد القيسي. قتاالً شديداً 

ولقيه كتاب عبد الملك بالمقام فأقام وبنى قصوره . والعرب حتى أخرجوھم من عمل قابس، ولحق حسان بعمل طرابلس

وأقامت في سلطان . إلى مكانھا، واتخذت عھدا عند أسيرھا خالد بالرضاع مع ابنيھاثم رجعت الكاھنة . وتعرف لھذا العھد به

ثم بعط عبد الملك إلى حسان بالمدد فرجع إلى أفريقية سنة أربع وسبعين، وخربت الكاھنة جميع . أفريقية والبربر خمس سنين

  .وكانت من طرابلس إلى طنجة ظالً واحدا في قرى متصلة. المدن والضياع

ذلك على البربر فاستأمنوا لحسان فأمنھم، ووجد السبيل إلى تفريق أمرھا وزحف إليھا وھي في جموعھا من البربر وشق 

واستأمن إليه البربر على اإلسالم والطا عة، وعلى . لھذا العھد بجبل أوراس فانھزموا وقتلت الكاھنة بمكان البير المعروف بھا

ً مجاھدين م عه فأجابوا وأسلموا وحسن إسالمھم، وعقد لألكبر من ولد الكاھنة على قومھم من أن يكون منھم إثنا عشر ألفا

وأشارت عليھم بذلك إلثارة من علم كانت لديھا . لزمنا الطاعة له سبقناھا إليھا وبايعناه عليھا: جراوة وعلى جبل أوراس فقالوا
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وكتب الخراج . ألقى بيده من البربر على الخراج وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوين وصالح من. بذلك من شياطينھا

واختلفت أيدي البربر فيما بينھم على أفريقية والمغرب . على عجم أفريقية ومن أقام معھم على النصرانية من البربر والبرانس

ً على أفريقية ينقل العجم من  ورأى ما فيھا من الخالف وكان. فخلت أكثر البالد، وقدم موسى بن نصير إلى القيروان واليا

وولي على طنجة طارق بن زياد، وأنزل معه . األقاصي إلى األداني وأثخن في البربر ودوخ المغرب وأدى إليه البربر الطاعة

ثم أسلم بقية البربر على . سبعة وعشرين ألفاً من العرب، واثني عشر ألفأ من البربر، وأمرھم أن يعلموا البربر القرآن والفقه

  .عبد هللا بن أبي المھاجر سنة إحدى ومائة يد  إسمعبل بن

أن البربر ارتدوا إثنتي عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة، ولم يستقر إسالمھم حتى أجاز طارق : وذكر أبو محمد بن أبي زيد

وا فاستقر. وموسى بن نصير إلى األندلس، بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه كثير من رجاالت البربر وأمرائھم برسم الجھاد

ثم . ورسخت فيھم كلمةاإلسالم وتناسوا الردة. ھنالك من لدن الفتح، فحينئذ استقر اإلسالم بالمغرب وأذعن البربر لحكمه

وتعذدت طوائفھم وتشعبت طرقھا من . نبضت فيھم عروق الخارجية فدانوا بھا ولقنوھا من العرب الناقليھا من منبعھا بالعراق

  .أخبار الخوارجاإلباضية والصفرية كما ذكرنا في 

وفشت ھذه البدعة وأعقدھا رؤوس النفاق من العرب وجراثيم الفتنة من البربر ذريعة إلى االنتزاء على األمر فاختلوا في كل 

جھة، ودعوا إلى قائدھم  طغام البربر تتلون عليھم مذاھب كفرھا، ويلبسون الحق بالباطل فيھا إلى أن رسخت فيھم كلمات 

ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمراء العرب، فقتلوا يزبد بن أبي مسلم سنة إثنتين . روق من غرائسھامنھا، ووشجت بينھم ع

ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة إثنتين وعشرين ومائة في والية عبد هللا بن الحجاب . ومائة لما نقموا عليه في بعض الفعالت

وانتھى إلى مسوفة فقتل وسبى داخل . أثخن في البربر وسبى وغنمأيام ھشام بن عبد الملك لما أوطأ عساكره بالد السوس، و

وثار ميسرة المطغتي بطنجة على عمرو بن عبد . وبلغه أن البربرأحسوا بأنھم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه. البربر منه رعب

في انتحال  من الخوارج  األفريقي رومي األصل ومولى العرب، كان مقدم الصفرية هللا فقتله وبايع لعبد األعلى بن جريج

ً إلى نحلته من الخارجية على مذھب الصفرية ثم ساءت سيرته . مذھبھم، فقام بأمرھم مدة وبايع ميسرة لنفسه بالخالفة داعيا

  .فنقم عليه البربرما جاء به فقتلوه وقدموا على أنفسھم خالد بن حميد الزناتي

فقام بأمرھم، وزحف إلى العرب وسرح إليه عبد هللا بن الحجاب  ھو من ھتورة إحدى بطون زناتة): قال ابن عبد الحكم(

العساكر في مقدمته ومعھم خالد بن أبي حبيب فالتقوا بوادي شلف، وانھزم العرب وقتل خالد بن أبي حبيب ومن معه، وسميت 

ولى كلثوم بن عياض وقعة األسراب وانتقضت البالد ومرج أمر الناس، وبلغ الخبر ھشام بن عبد الملك فعزل ابن حجاب و

ً من أھل الشام وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه . القشيري سنة ثالث وعشرين وسرحه في إثني عشرألفا

فخرج إلى أفريقية والمغرب، حتى بلغ وادي طنجة وھو وادي سبس فزحف إليه خالد بن حميد الزناتي فيمن معه من البربر، 

ً ال يحصى كلثوم بن عياض من بعد أن ھزموا مقدمته فاشتد القتال بينھم، وقتل كلثوم وانھزمت العساكر ولقوا . وكانوا خلقا

  .ومضى أھل مصر وأفريقية إلى القيروان. فمضى أھل الشام إلى األندلس مع بلج بن بشر القشيري

رين وأربعمائة وھّوارة يومئذ وبلغ الخبر إلى ھشام بن عبد الملك فبعث حنظلة بن سفيان الكلبي فقدم القيروان سنة أربع وعش

فثارت ھّوارة ومن تبعھم من البربر فھزمھم . عكاشة بن أيوب وعبد الواحد بن يزيد في قومھما: خوارج على الدولة، منھم

وقتل عبد الواحد الھواري وأخذ عكاشة أسيراً، وأحصيت القتلى في ھذه . حنظلة بن المعز بظاھر القيروان بعد قتال شديد
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ً الوقيعة فك ما غزوة كنت أحب أن أشھدھا بعد : وكتب بذلك حنظلة إلى ھشام وسمعھا الليث بن سعد فقال. انوا مائة وثمانين ألفا

  .غزوة بدرأحب إلي من غزوة القرن واألصنام

ثم خفت صوت الخالفة بالمشرق والتاث أمرھا لما كان بين بني أُمّية من الفتنة، وما كان من أمر الشيعة والخوارج مع 

وأجاز البحر عبد الرحمن بن حبيب من األندلس إلى أفريقيا . وأقضى األمر إلى اإلدالة ببني العّباس من بني أُمّية. وانمر

واستشرى داء البربر وأعضل أمر الخارجية . حنظلةعليھا سنة ست وعشرين ومائة فعادت ھيف إلى أديانھا فملكھا، وغلب

. وتولى كبر ذلك يومئذ صنھاجة. وا على األمر بكل ما كان داعين إلى بدعتھمورؤوسھا فانتفضوا من أطراف البقاع، وتواثب

  .وتغلب أميرھم ثابت بن زيدون وقومه على باجة، وثارمعه عبد هللا بن سكرديد من أمرائھم فيمن تبعه

بس القيسي لما خرج وثاربطرابلس عبد الجباروالحرث من ھّوارة وكانا يدينان برأي اإلباضية فقتلوا عامل طرابلس بكر بن ع 

ثم زحف . وتغلب على قابس. وثار إسمعيل بن زياد فيمن معه من نفوسة. إليھم يدعوھم إلى الصلح، وبقي األمر على ذلك مدة

وأثخن فيھم وزحف إلى . إليھم عبد الرحمن بن حبيب سنة إحدى وثالثين فقتل عبد الجبار والحارث وأوعب في قتل البربر

ثم كانت بعد ذلك فتنة وربجومة . ن ومائة فظفر بھا ودوخ المغرب، وأذل من كان فيه من البربرتلمسان سنة خمس وثالثي

وسائر قبائل نفزاوة سنة أربعين ومائة، وذلك لما انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر، وقتله أخواه إلياس 

ولحق عبد الوارث بوربجومة فأجاره أميرھم عاصم بن  وعبد الوارث فولي مكانه إبنه حبيب وطالبھما بثأر أبيه، فقتل إلياس

جميل، وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم أمير ولھاصة واجتمعت لھم كلمة نفزاوة، ودعوا ألبي جعفر المنصور، وزحفوا إلى 

  .وفر حبيب بن قابس فأتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلھم. القيروان ودخلوھا عنوة

ن أبي الجعد النغزي، ثم انھزم حبيب إلى أوراس، واتبعه عاصم، فاعترضه عبد الملك بن أبي وولي على القيروان عبد الملك ب

واستولت وربجومة على القيروان وسائر أفريقية، وقتلوا من كان بھا من . الجعد وجموع نفزاوة الذين كانوا بالقيروان وقتلوه

قيروان، وأنكرت ذلك من فعل وربجومة ومن إليھم من واشتد البالء على أھل ال. قريش، وربطوا دوابھم بالمسجد الجامع

نفزاوة برابرة طرابلس اإلباضية من ھّوارة وزناتة، فخرجوا واجتمعوا إلى أبي الخطاب عبد األعلى ابن الشيخ المعافري 

انوا ھنالك واجتمع إليه سائر البربر الذين ك. وقصدوا طرابلس وأخرجوا عمر بن عثمان القرشي، واستولى أبو الخطاب عليھا

من زناتة وھّوارة، وزحف بھم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن أبي الجعد وسائر وربجومة ونفزاوة، واستولى على القيروان 

كان من موالي . بالقادسية ثم ولي على القيروان عبد الرحمن بن رستم، وھو من أبناء رستم أمير فارس. سنة إحدى وأربعين

وانتزى خوارج البربر على . ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس، واضطرم المغرب ناراً . عةالعرب ومن رؤوس ھذه البد

واجتمعت الصفرية من مكناسة بناحية المغرب سنة أربعين ومائة، وقدموا عليھم عيسى بن يزيد األسود، . الجھات فملكوھا

ً على أفريقية من. وأسسوا مدينة سجلماسة ونزلوھا قبل أبي جعفر المنصور فزحف إليه أبو  وقدم محمد بن األشعث واليا

وفر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى تاھرت . الخطاب ولقيه بسرت، فھزمه ابن األشعث، وقتل البربر ببالد ريفا

بالمغرب األوسط، واجتمعت إليه طوائف البربر اإلباضية من لماية ولواتة ورجالة من نفزاوة فنزل بھا واختط مدينتھا سنة 

  .وضبط ابن األشعث أفريقية وخافه البربر. ع وأربعين وأربعمائةأرب

ثم انتقض بنو يفزن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان، وقدموا على أنفسھم أبا قرة من بني يفرن، ويقال إنه من 

سود التميمي عامل طبنة،  وزحف إليه األغلب بن. مغيلة وھو األصح في شأنه، وبويع له بالخالفة سنة ثمان وأربعين ومائة
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طنجة ورجع إليه الجند فرجع ثم انتقض البربرمن "فلما قرب منه ھرب أبو قرة فنزل األغلب الزاب ثم اعتزم على تلمسان ثم 

  .وكان تغلب ھرارة منذ سنة إحدى وخمسين ومائة. بعد ذلك أيام عمربن حفص من ولد قبيصة بن أبي صفرة أخي المھلب

وزحفت . قدموا عليھم أبا حاتم يعقوب بن حبيب بن مدين بن يطوفت من أمراء مغيلة ويسمى أبا قادمواجتمعوا بطرابلس و

ثم زحف البرابرة من الجانب اآلخر . إليھم جنود عمر بن حفص فھزموھا وملكوا طرابلس، وزحفوا إلى القيروان فحاصروھا

ً من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في ستة آالف وكان منھم أبوقرة في أربعين أ. جنود عمرطبنة في إثني عشرمعسكرأ لفا

من اإلباضية، والمسوربن ھانىء في عشرة آالف كذلك، وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونة، وعبد الملك بن سكرديد 

 وكان. واشتد الحصار على عمر بن حفص فأعمل الحيلة في الخالف بين جماعتھم. الصنھاجي في ألفين منھم من الصفرية

بنو يفرن من زناتة أكثر البرابرة يومئذ جمعاً، وأشدھم قوة فصالح أبو قرة زعيمھم على أربعين ألفأ، وأعطى ابنه في إتمام 

ً إلى ابن رستم فھزمه، ودخل تاھرت مفلوالً . ذلك أربعة آالف، وافترقوا وارتحلوا عن طبنة وزحف عمربن . ثم بعث بعثا

  .ونھضوا إليه فخالفھم إلى القيروان ،وشحنھا باألقوات والرجال. الذين معه اإلباضية حفص إلى أبي خاتم، والبربر

وكانوا في ثالثمائة وخمسين ألفأ الخيل منھا خمسة وثالثون . ثم لقي أبا حاتم والبربر وھزموه، ورجع إلى القيروان وحاصروه

وصالح أھل . أربع وخمسين ومائة وطال الحصار وقتل عمر بن حفص في بعض أيامه سنة. ألفاً، وكانوا كلھم إباضية

وقدم يزيد بن قبيصة بن المھلب سنة أربع وخمسين ومائة والياً على أفريقية، فزحف . الفيروان أبا حاتم على ما أحب، وارتحل

 إليه أبو حاتم بعد أن خالف عليه عمر بن عثمان الفھري، وافترق أمرھم فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبوحاتم، وانھزم

وبعث المخارق بن غفار الطائي فحاصره . ولحق عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من أصحاب أبي حاتم بكتامة. البربر

وكانت حروبھم مع الجند من لدن قتل عمر . ثم غلب عليه فقتله ومن كان معه من البربر، وھربوا إلى كل ناحية. ثمانية أشھر

ً بن حفص بطبنة إلى انقضاء ثلثمائة وخمس   .ة وسبعين حربا

وانتقض ورفجومة سنة سبع وخمسين ومائة وولوا . وقدم يزيد أفريقية فزال فسادھا ورتب القيروان، ولم تزل البالد ھادئة

واستأذنه إبنه المھلب وكان . عليھم رجالً منھم إسمه أبو زرجونة، فسرح إليھم يزيد من عشيرة ابن محراة المھلبي فھزموه

مة في الزحف إلى ورفجومة فأذن له، وأمده بالعالء بن سعيد بن مروان المھلبي من عشيرتھم أيضاً على الزاب وطبنة وكتا

وانتقض نفزاوة من بعد ذلك في سلطنة إبنه داود من بعد مھلكه سنة إحدى وستين ومائة، وولوا . فأوقع بھم وقتلھم أبرح قتل

، فسرح إليھم ابن عمه سليمان بن الصّمة في عشرة آالف عليھم صالح بن نصير النفزي، ودعوا إلى رأيھم رأي اإلباضية

ثم تحيز إلى صالح بن نصيرولم يشھد األولى من البربر اإلباضية واجتمعوا بشقبنارية فھزمھم . فھزمھم وقتل البربرأبرح قتل

  .إليھا سليمان ثانية وانصرف إلى القيروان

إلى االضمحالل، ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب تاھرت  وركدت ريح الخوارج من البربر من أفريقية وتداعت بدعتھم

سنة إحدى وسبعين ومائة  في موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المھلب، فوادعه وانحصدت شوكة البربر 

إبراھيم بن األغلب وتقلد . واستكانوا للغلب وأطاعوا للدين، فضرب اإلسالم بجرانه، وألقت الدولة الضريبة على البربر بكلكلھا

الرشيد ھرون سنة خمس وثمانين ومائة فاضطلع بأمر ھذه الوالية، وأحسن السيرة  التميمي أمر أفريقية والمغرب من قبل

وتوارثھا بنوه خالفا عن . واستقل بواليتھا غير منازع وال متشوه. ورضيت الكافة. وقوم القتاد ورأب الصدع وجمع الكلمة

  .سالف
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قية والمغرب الدولة التي ذكرناھا من قبل، إلى أن انقرض أمر العرب بأفريقية على زيادة هللا عاقبتھم الفار وكانت لھم بأفري

قام بھا فيھم أبو . وخرج كتامة على بني األغلب بدعوة الرافضية. إلى المشرق أمام كتامة سنة ست وتسعين ومائتين كما نذكره

واستقل كتامة باألمر من . لمھدي فكان ذلك آخر عھد العرب بالملك والدولة بأفريقيةعبد هللا المحتسب الشيعي داعية عبيد هللا ا

وذھبت ريح العرب ودولتھم عن المغرب وأفريقية فلم يكن لھم بعد دولة إلى ھذا . يومئذ، ثم من بعدھم من برابرة المغرب

آخر، تارة يدعون إلى األمويين الخلفاء باألندلس، العھد، وصار الملك للبربر وقبائلھم يتداولونه طائفة بعد أخرى وجيالً بعد 

ثم استقلوا بالدعوة ألنفسھم آخراً حسبما نذكر ذلك كله مفصالً عندما . وتارة إلى الھاشميين من بني العّباس وبني الحسن

  .يعرض لنا من ذكر دول زناتة والبربر الذين نحن في سياقة أخبارھم

  البرابرة البتر
  أوال بذكر نفوسة وبطونھم وتصاريف أحوالھم بتر وشعوبھم ونبدأ منھمالخبر عن البرابرة ال

: فكان له من الولد فيما يذكر نسابة البربر أربعة. كان مادغيس األبتر جد البرابرة البتر، وكان إبنه زحيك ومنه تشعبت بطونھم

زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب إليه فأما أداس فصار في ھّوارة لما يقال إن ھّوارة خلف أباه . نفوس واداس وضرا ولوا

وأما نفوس فھم . وأما ضراولوا فسنأتي بذكر بطونھم واحداً واحداً . واندرجت بطون أداس في ھّوارة كما ذكرناه. واختلط بولده

  .وكانوا من أوسع قبائل البربر فيھم شعوب كثيرة مثل بني زمور وبني مكسور وماطوسة. بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلھا

  .وكانت مواطن جمھورھم بجھات طرابلس وما إليھا، وھناك الجبل المعروف بھم

وكانت مدينة صبرة قبك الفتح في، مواطنھم وتعزى إليھم، وھي . وھم على ثالثة مراحل من قبلة طرابلس  يسكنه اليوم بقاياھم

وكان من . نھم إال األطالل ورسوم خافيةكانت باكورة الفتح ألول اإلسالم وخربھا العرب عد استيالئھم عليھا فلم يبق م

ومنھم لھذا العھد أوزاع متفرقون . رجاالتھاإسمعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة إثنتين وثالثين ومائة ألول الدولة العباسية

  .في األقطار بعماالت مصر والمغرب، وهللا وارث األرض ومن عليھا، وأما لوا فمن ولده نفزاوة ولواتة كما نذكر

  :الخبر عن نفزاوة وبطونھم وتصاريف أحوالھم
وھم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا األكبر بن زحيك، وبطونھم كثيرة مثل غساسة ومرنيسة وزھيلة وسوماتة وزاتيمة وولھاصة 

. روورسيف، ومن بطونھم مكالتة، ويقال إن مكالتة من عرب اليمن وقع إلى تطوفت صغيراً فتبناه، وليس من البرب. ومجرة

ويقال أن غساسة منھم . ولمكالتة بطون متعدد مثل بني ورياغل وكزناية وبني يصلتن وبني ديمان ورمحوق وبني يزناسن

ومن بطون ولھاصة ورتدين بن داحية بن ولھاصة وورفجومة بن . سابق المطماطي وغيره: ھكذا عند نسابة البربر مثل

  .لذاك بن ورفجوم إلى بطون أخرى كثيرةومن بطون ورفجومة زكولة رجالة . تيرغاس بن ولھاص

ً وقوة ولما انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر . وكان ورفجومة ھؤالء أوسم بطون نفزاوة وأشدھم بأسا

المنصور، وقتله أخواه عبد الوارث وإلياس وطالبھما إبنه حبيب بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومة، ونزل على أميرھم 

ل بأوراس، وكان كاھناً فأجاره وقام بدعوة أبي جعفر المنصور، واجتمعت إليه نفزاوة، وكان من رجاالتھم عبد عاصم بن جمي

وفر . الملك بن أبي الجعد ويزيد بن سكوم وكانوا يدينون بدين األباضية من الخوارج، وزحفوا إلى القيروان سنة أربعين ومائة

ً  عنھا حبيب بن عبد الرحمن، ودخلھا عبد الملك واستولت نفزاوة على القبروان وقتلوا من كان بھا . بن أبي الجعد وقتل حبيبا

  .من قريش وسائر العرب، وربطوا دوابھم بالمسجد وعظمت حوادثھم
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ونكر ذلك عليھم االباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرھا زناتة وھّوارة فاجتمعوا ألى الخطاب بن السمح ورجاالت  

طرابلس ثم على القيروان سنة إحدى وأربعين ومائة، وقتلوا عبد الملك بن أبي الجعد وأثخنوا في قومه العرب، واستولوا على 

واضطرم . ثم رجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب على القيروان عبد الرحمن بن رستم. من نفزاوة وورفجومة

ألشعث سنة ست وأربعين ومائة من قبل المنصور فأثخن المغرب ناراً وعظمت فتنة ورفجومة ھؤالء إلى أن قدم محمد بن ا

ولما اختط عمر بن حفص مدينة طبنة سنة إحدى وخمسين ومائة أنزل ورفجومة . في البربر وأطفأ نار ھذه الفتنة كما قدمناه

  .ھؤالء بھا بما كانوا شيعاً له، وعظم غناؤھم فيھا عندما حاصره بھا ابن رستم وبنويفرن

ھلك عمرعلى يزيد بن حاتم عند قدومه على أفريقية سنة سبع وخمسين ومائة، وولوا عليھم أبا زرجونة منھم ثم انتقضوا بعد م

ثم انتقضت نفزاوة على أبيه داود ودعوا إلى دين االباضية، وولوا . وسرح إليھم يزيد العساكر مع إبنه وقومه فأثخنوا فيھم

وعليھا كان ركود ريح الخوارج بأفريقية أذعار . سلة وقتلوھم أبرح قتلعليھم صالح بن نصر منھم فرجعت العساكر إليھم مترا

َ . وافترق بنو ورفجوم بعد ذلك وانقرض أمرھم وصاروا أوزاعا في القبائل. البربر وكان منھم . وكان رجالة منھم بطناً متسعا

وبقي منھم لھذا العھد فرق . قرطبةرجاالت مذكورون في أول العبيديين وبني أُمّية باألندلس منھم الرجالي أحد الكتاب ب

  .وھناك قرية ببسيطھا تنسب إليھم. بمرماجنه

وأما سائر ولھاصة من ورفجومة وغيرھم فھم لھذا العھد أوزاع لذلك أشھرھم قبيلة بساحل تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا 

استقل برياستھم وتملك بدعوى السلطان بعد وكان منھم في أواسط ھذه المائة الثامنة ابن عبد المكلف . منھم بالنسب والخلط

عساكر بني عبد الواد على تلمسان ونواحيھا،وتغلب على سلطانھم لذلك العھد كما نذكره عثمان بن عبد الرحمن وسجنه 

ومن أشھر قبائل ولھاصة أيضاً قبيلة أخرى ببسيط بونة يركبون الخيل ويأخذون مذاھب العرب في . بالمطبق بتلمسان ثم قتله

وھم في عداد القبائل الغارمة،ورئاستھم في بني عريف منھم، وھي لھذا . يھم ولغتھم وسائر شعارھم كما ھو شأن ھّوارةز

وكانت قبلھم لعسكر بن بطنان منھم،ھذه أخبار ولھاصة . نصر بن مالك بن عريف العھد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن

  .فيما علمناه

وبقية منھم لھذا العھد بساحل . م زاتيمة، وبقية منھم لھذا العھد بساحل برشك، ومنھم غساسةفمنھ) وأما بقايا بطون نفزاوة(

وأما زھيلة فبقيتھم لھذا العھد . بوطة حيث القرية التي ھناك حاضرة البحر ومرسى ألساطيل المغرب وھي مشھورة باسمھم

وأما . لبادسي أكبر األولياء، وآخرھم بالمغرببنواحي بادس مندرجون في غمارة وكان منھم لعھد مشيختنا أبو يعقوب ا

كان : وأما سوماتة فمنھم بقية في نواحي القيروان. مرنيسة فال يسلم لھم موطن، ومن أعقابھم أوزاع بين أحياء العرب بأفريقية

  .منھم منذر بن سعيد القاضي بقرطبة لعھد الناصر وهللا أعلم

. العھد حي وال موطن إال القرى الظاھرة المقدرة السير المنسوبة إليھم ببالد قسطيلةوأما بقايا بطون نفزاوة فال يعرف لھم لھذا 

وقد نزل معھم كثير . وبھا معاھدون من الفرنجة أوطنوھم على الجزية واعتقاد الذمة عند عھد الفتح، وأعقابھم بھا لھذا العھد

ً إلى عامل توزر أيام . عمن بني سليم من الشريد وزغبة وأوطنوھا وتملكوا بھا العقار والضيا وكان أمر ھذه القرى راجعا

فلما تقلص ظل الدولة عنھم، وحدثت العصبة في األمضار استبدت كل قرية بأمرھا، وصار مقدم توزر . استبداد الخالفة

وأدرجوا كلھم فمنھم من يعطيه ذلك، ومنھم من يأباه حتى أظلتھم دولة موالنا السلطان أبي العّباس، . يحاول دخولھم في إيالته

  .في طاعته واندرجوا في حبله، وهللا ولي األمور وال رب غيره اھـ
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  :الخبر عن لواتة من البرابرة البتر وتصاريف أحوالھم 
وھو بطن عظيم متسع من بطون البربر البترينتسبون إلى لوا األصغر بن لوا األكبر بن زحيك، ولوا األصغر ھو نفزاو كما 

، والبربر إذا أرادوا العموم في الجمع زادوا األلف والتاء فصار لوات فلما عربته العرب حملوه على ولوا إسم أبيھم. قلناه

القبط، وليس ذلك  وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن سدراتة ولواتة ومزاتة من. األفراد وألحقوا به ھاء الجمع

في لواتة بطون كثيرة، وفيھم قبائل كثيرة مثل سدراتة بن و. بصحيح، وابن حزم لم يطلع على كتب علماء البربر في ذلك

أكورة : وعد سابق وأصحابه في بني ماصلت بطوناً أخرى غير عزوزة وھم. نيطط بن لوا، ومثل عزوزة بن ماصلت بن لوا

ماليان ومرنه : ثلونسابة البربر يعدون في مزاتة بطوناً كثيرة م. وجرمانة ونقاعة مثل بني زائد بن لوا، وأكثر بطونھم مزاتة

وكان لواتة ھؤالء ظواعن في مواطنھم بنواحي برقة كما ذكره المسعودي، وكان لھم في فتنة . ومحيحه ودكمه وحمره ومدونه

  .أبي يزيد آثار

ولم يزالوا بأوراس لھذا العھد مع من به من . وكان منھم بجبل أوراس أمة عظيمة ظاھروا أبا يزيد مع بني كمالن على أمره

ً وتجاوز رجاالتھم العدةقبائ وتستكفي بھم الدولة في جباية من تحت . ل ھّوارة وكتامة، ويدھم العالية عليھم تناھز خيالتھم ألفا

وكانت البعوث مضروبة علبھم بنفرون بھا في معسكر . أيديھم بجبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسنون الغناء والكفاية

صار بنو سعادة منھم في أقطاع أوالد محمد من الزواودة فاستعملوھم في مثل ما كانت  فلما تقلص ظل الدولة عنھم. السلطان

وقد كان بقي جانب منھم لم . الدولة تستعملھم فيه، فأصاروھم خوالً للجباية وعسكراً لالستنفار وأصبحوا من جملة رعاياھم

فلما استبد مزني عن الدولة واستقلوا . إلى عمله تستوفه اإلقطاعات، وھم بنو زنجان وبنو باديس فاستضافھم منصور بن مزني

وھم لھذا العھد معتصمون بجبلھم ال . بالزاب صاروا يبعدونھم بالجبلية بعض السنين ويعسكرون عليھم لذلك بأفاريق األعراب

  .يجاوزونه إلى البسيط خوفاً من عادية األعراب

فإذا انحدر األعراب إلى مشاتيھم . لجبل بما تغلبوا على ضواحيھاولبني باديس منھم أتاوات على بلد نقاوس المحيطة في سفح ا

وكان من لواتة . وإذا أقبلوا إلى مصايفھم رجع لواتة إلى معاقلھم الممتنعة على األعراب. اقتضوا منھا أتاواتھم وخفارتھم

بين جبل يعود من جھة الشرق  وادي ميناس ما ھؤالء أّمة عظيمة بضواحي تاھرت إلى ناحية القبلة وكانوا ظواعن ھنالك على

وكان كبيرھم أورغ بن . يقال إن بعض أمراء القيروان نقلھم معه في غزوة وأنزلھم ھنالك. وإلى وارصلف من جھة الغرب

  .علي بن ھشام قائداً لعبيد هللا الشيعي

روه في مذاھب ولما انتقض حميد بن مصل صاحب تاھرت على المنصورثالث خلفاء الشيعة ظاھروه على خالفه، وجاو

وأجاز حميد إلى األندلس سنة ست وثالثين ومائة، وزحف المنصور يريد لواتة فھربوا أمامه . ضالله إلى أن غلبه المنصور

  .إلى الرمال ورجع عنھم، ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القيروان

صور التي على الجبال الثالثة مبنية بالحجر أن المنصور وقف ھنالك على أثر من آثار األقدمين بالق: ابن الرقيق) وذكر(

ً في حجر فسره له أبو سليمان السردغوس خالف أھل ھذا : المنحوت، يبدو للناظر على البعد كأنھا أسنمة قبور، ورأى كتابا

جديجى من وكان بنو و. البلد على الملك فأخرجني إليھم،  ففتح لي عليھم، وبنيت ھذا البناء ألذكر به، ھكذا ذكر ابن الرقيق

ً للواتة ھؤالء والتخم بينھما وادي ميناس وتاھرت وحدثت بينھما فتنة بسبب امرأة . قبائل زناتة بمواطنھم من منداس جيرانا

أنكحھا بنو وجديجى في لواتة فعيروا بالفقر، فكتبت بذلك إلى قومھا ورئيسھم يومئذ عنان فتذامروا واستمدوا من وراءھم من 

وزحفت مطماطة من الجانب االخر في مظاھرتھم وعليھم غزانة أميرھم، وزحفوا .محمد اليفرني زناتة فأمدوھم بعلي بن
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جميعأ إلى لواتة، فكانت بينھم وقائع وحروب ھلك في بعضھا عالق، وأزاحوا عن الجانب الغربي السرسو، وألجؤھم إلى 

راوة فغدروا بھم، وتظاھروا جميعاً عليھم إلى أن الجبل الذي في قبلة تاھرت المسمى لھذا العھد كركيرة، وكان به قوم من مغ

وانتشرت عمائرھا . أخرجوھم عن آخر مواطنھم في جھة الشرق بجبل يعود فنزلوا من ورائه الجبل المسمى لھذا العھد دارك

ع ولد يعقوب وجبل دارك في أقطا. بتلوله وما وراءه إلى الجبال المطلة على متيجة، وھم لھذا لعھد في عداد القبائل الغارمة

بن موسى مشيخة العطاف من زغبة ومن لواتة أيضاً بطون بالجبال المعروفة بھم قبلة قابس وصفاقس ومنھم بنو مكي رؤساء 

وكان لما قرب . ذكره المسعودي أمة عظيمة بالجيزة التي بينھا وبين مصر ومنھم أيضاً بواحات مصر فيما. قابس لھذا العھد

بدر بن سالم، وانتقض على الترك وسرحوا إليه العساكر فاستلحموا كثيراً من قومه وفر إلى  من ھذه القصور شيخھم ھنالك

ومن زناتة ھؤالء أحياء بنواحي تادال قرب مراكش من الغرب األقصى، ولھم . ناحية برقة، وھو اآلن في جوار العرب بھا

ومنھم أوزاع . لطوا بھم وصاروا في عدادھمويزعم كثير من الناس أنھم بنواحي جابر من عرب جشم، واخت. ھنالك كثرة

مفترقون بمصر وقرى الصعيد شاوية وفالحين، ومنھم أيضاً بضواحي بجاية قبيلة يعرفون بلواتة ينزلون بسيط تاكرارت من 

ان ومشيختھم لھذا العھد في ولد راجح بن صواب منھم، وعليھم للسلط. أعمالھا ويعتمرونھا فدناً لمزارعھم ومسارح ألنعامھم

ھؤالء المعروفون من بطون لواتة ولھم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا . جباية مفروضة وبعث مضروب

  .بين القبائل، وهللا وارث األرض ومن عليھا

  :الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدي بطون البرابرة البتر وتصاريف أحوالھم
نة ومغيلة ومطمامة وملزوزة ومكناسة ودونة، وكلھم من ولد فاتن بن وھم بطون مضغرة ولماية وصدينة وكومية ومديو

وھم : مطغرة. ممصيت بن حريس بن زحيك بن مادغيس األبتر، ولھم ظھور من البرابر وأخبار نسردھا بطناً بطناً إلى آخرھا

في نشر الردة   وكان جمھورھم بالمغرب منذ عھد اإلسالم ونشبوا . وكانوا خصاصين آھلين. من أوفر ھذه الشعوب

ولما استوسق اإلسالم في البربر أجازوا إلى فتح األندلس، وأجازت منھم أمم واستقروا . وضروبھا، وكان لھم فيھا مقامات

ولما سرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة ھؤالء برأي الصفرية، وكان شيخھم ميسرة، ويعرف بالجفير، مقدماً . ھنالك

  .فيه

 بن الحبحاب على أفريقية من قبل ھشام بن عبد الملك، وأمره أن يمضي إليھا من مصر، فقدمھا سنة أربع ولما ولي عبيد هللا 

. عشرة ومائة، واستعمل عمر بن عبد هللا المرادي على طنجة والمغرب األقصى، وابنه إسمعيل على السوس وما وراءه

الھم، وما كانوا يطالبونھم به من الوصائف البربريات واتصل أمر واليتھم وساءت سيرتھم في البربر ونقموا عليھم أحو

حتى كانت الصرمة من الغنم . واألردية العسلية األلوان، وأنواع طرف المغرب، فكانوا يتغالبون في جمعھم ذلك وانتحاله

عيثھم بذلك في أموال فكثر . تستھلك بالذبح التخاذ الجلود العسلية من سخالھا، وال يوجد فيھا مع ذلك إال الواحد وما قرب منه

البربر وجورھم عليھم، وامتعض لذلك ميسرة الحفيد زعيم مضغرة الحسن وحمل البرابرة على الفتك بعمر بن عبد هللا عامل 

وولى ميسرة مكانه عبد األعلى بن خديم اإلفريقي الرومي األصل، كان من موالي . طنجة فقتلوه سنة خمس وعشرين ومائة

وكان يرى رأي الصفرية فواله ميسرة على طنجة، وتقدم إلى السوس فقتله عامله إسمعيل بن عبد العرب وأھل خارجيتھم، 

  .وانتقض أمره على خلفاء المشرق فلم يراجع طاعتھم بعد. هللا، واضطرم المغرب ناراً 

ة في جموع وزحف ابن الحبحاب إليه من القيروان في العساكر وعلى مقدمته خالد بن أبي حبيب الفھري، فلقيھم ميسر

وتسامع البربر باألندلس بھذا الخبر فثاروا بعاملھم عقبة بن الحجاج السلولي . البرابرة، فھزم المقدمة واستلحمھم وقتل خالد
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وعزلوه، وولوا عبد الملك بن قطن الفھري، وبلغ الخبر بذلك إلى ھشام بن عبد الملك فسرح كلثوم بن عياض المري في إثني 

  .شام، وواله على أفريقية وأدال به من عبيد هللا بن الحبحابعشر ألفاً من جنود ال

وزحف كلثوم إلى البرابرة سنة ثالث وعشرين ومائة حتى انتھت مقدمته إلى وادي اسبو من أعمال طنجة، فلقيه البرابرة 

  .وهھنالك مع ميسرة، وقد فحصوا عن أوساط رؤوسھم ونادوا بشعار الخارجية فھزموا مقدمته، ثم ھزموه وقتل

وكان كيدھم في لقائھم إياه، ملؤا الشنان بالحجارة وربطوھا بأذناب الخيل تنادي بھا فتقعقع الحجارة في شنانھا، وسّربت 

بمصاف العساكر من العرب فنفرت خيولھم، واختل مصافھم وانجرب عليھم الھزيمة فافترقوا، وذھب بلج مع الطالئع من أھل 

ورجع إلى القيروان أھل مصر وأفريقية وظھرت الخوارج في كل جھة، واقتطع . ارھمالشام إلى سبتة كما ذكرناه في أخب

ً لمحمد بن  المغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن ھلك ميسرة، وقام برياسة مضغرة من بعده يحيى بن حارث منھم، وكان حليفا

وكان على . رھا أوربة منھم كما ذكرناهثم كان من بعد ذلك ظھور إدريس بالمغرب فقدم بھا البرابرة وتولى كب. خزر ومغراوة

مضغرة يومئذ شيخھم بھلول بن عبد الواحد، فانحرف مالك عن إدريس إلى طاعة ھرون الرشيد بمداخلة إبراھيم بن األغلب 

  .عامل القيروان فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم

رجوا في عمال البربر الغارمين لھذا العھد ثم ركد ريح مضغرة من بعد ذلك وافترق جمعھم، وجرت الدول عليھم أذيالھا واند

فمنھم ما بين فاس وتلمسان أمم يتصلون بكومية ويدخلون حلفھم، واندرجوا من لدن الدعوة . بتلول المغرب وصحرائه

ً بمواطنھم على ساحل البحر يسمى . الموحدية منھم ورئاستھم لولد خليفة كان شيخھم على عھد الموحدين، وبنى لھم حصنا

ولما انقرضت دولة بني عبد المؤمن، واستولى بنو مرين على المغرب قام ھرون بن موسى بن خليفة بدعوة يعقوب  .تاونت

ثم . وزحف إليه يغمراسن بن زيان فاسترجع ندرومة من يده وغلبه على تاونت. بن عبد الحق سلطانھم، وتّغلب على ندرومة

نھا باألقوات، واستعمل ھرون ورجع إلى المغرب فحدثت ھرون زحف يعقوب بن عبد الحق إليھم وأخذھا من أيديھم وشح

  .نفسه باالستبداد، فدعا لنفسه معتصماً بذلك الحصن خمس سنين

ثم أجاز إلى . ولحق ھرون بيعقوب بن عبد الحق. ثم صاھره يغمراسن واستنزله على صلح سنة إثنتين وسبعين وستمائة

واتصلت رياستھم . ة من بعده أخوه تاشفين إلى أن ھلك سنة ثالث وسبعمائةوقام بأمر مضغر. الجھاد بإذنه واستشھد ھنالك

ومنھم أيضاً قبائل كثيرون بنواحي سجلماسة وأكثر . ومن قبائل مضغرة أمة بجبل قبلة فاس معروف بھم. على عقبه لھذا العھد

  .وربما حدثت بھا عصبية من جراھم. أھلھا منھم

فمنھم بتوات . ب كثيرون نزلوا بقصورھا واغترسوا شجرة النخل على طريقة العربومن قبائل مضغرة أيضاً بصحراء المغر

  .قبلة سجلماسة إلى تمنطيت آخر عملھا قوم كثيرون موطنون مع غيرھم من أصناف البربر

ومنھم في قبلة تلمسان وعلى ستة مراحل منھا، وھي قصورمتقاربة بعضھا من بعض، ائتلف منھا مصر كبير مستبحر 

ورياسته في بني سيد . ن البدوي، معدود في آحاد األمصار بالصحراء، ضاح من ظل الملك والدول لبعده في القفربالعمرا

وفي شرقيھا وعلى مراحل منھا قرى أخرى متتابعة على سمتھا متصاعدة قليالً إلى الجوف، آخرھا على مرحلة . الملوك منھم

ة وأوطانھم من القفر، وقد تملكوھا لحظ أبنائھم وقضاء حاجاتھم حتى وھي في مجاالت بني عامر من زغب. من قبلة جبل راشد

. وفي جھة الشرق عن ھذه القصور، وعلى خمس مراحل منھا دامعة متوغلة في القفرتعرف بقليعة. نسبت إليھم في الشھرة

ين إذا لفحھم الھجير، وينتھي إليھا ظواعن عن الملثمين من أھل الصحراء بعض السن. واآلن يعتمرھا رھط من مضغرة ھؤالء

ً . يستبردون في تلولھا لتوغلھا في ناحيتھم   .ومن مطغرة ھؤالء أوزاع في أعمال المغرب األوسط وأفريقية، و الخلق جميعا
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لماية وھم بطون فاتن بن تمصيت كما ذكرناه إخوة مضغرة، ولھم بطون كثيرة عّد منھا سابق وأصحابه بنوزكرمار ومزيزة 

وكانوا ظواعن بأفريقية والمغرب، وكان جمھورھم بالمغرب األوسط موطنين بسحومة مما . ين كلھم من لمايةومليزة بنو مدين

ولما سرى دين الخارجية في البربر أخذوا برأي االباضية ودانوا به، وانتحلوه وانتحله جيرانھم من مواطنھم . يلي الصحراء

وكانت مطماطة ومكناسة . اس وزواغة وكانوا في ناحية الغرب عنھموكانوا بأرض السرسو قبلة مند. تلك من لواتة وھّوارة

وكان عبد الرحمن بن . وزناتة جميعاً في ناحية الجوف والشرق، فكانوا جميعاً على دين الخارجية، وعلى رأي االباضية منھم

وأخذ بدين . الفتح فكان بھاوقدم إلى أفريقية مع طوالع . رستم من مسلمة الفتح، وھو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية

  .وكان صنيعة للمنة وحليفاً لھم. واالباضية منھم الخارجية

ولما تحزب االباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة فعلھم في القيروان كما مر، واجتمعوا إلى أبي الخطاب عبد  

وان، وقتل واليھا من ورفجومة عبد الملك بن أبي األعلى بن السمح المغافري إمام االباضية فملكوا طرابلس، ثم ملكوا القير

ورجع أبو الخطاب االباضية الذين معه من زناتة . الجعد، وأثخنوا في ورفجومة وسائر مغراوة سنة إحدى وأربعين ومائة

رج وبلغ الخبر بفتنة ورفجومة ھذه واضطراب الخوا. وھّوارة وغيرھم بعد أن استخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم

من البربر بأفريقية والمغرب، وتسلقھم على الكرسي لإلمارة بالقيروان إلى المنصور أبي جعفر فسرح محمد بن األشعث 

  .الخزاعي في العساكر إلى أفريقية، وقلده حرب الخوارج بھا، فقدمھا سنة أربع وأربعين ومائة

وقتل أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد . عث وبقومهولقيھم أبو الخطاب في جموعه قريباً من طرابلس فأوقع به ابن األش

الرحمن بن رستم بمكان إمارته في القيروان، فاحتمل أھله وولده، ولحق باباضية المغرب األوسط من البرابرة الذين ذكرناھم، 

نة ينصبون بھا كرسي إمارتھم، ونزل على لماية لقديم حلف بينه وبينھم فاجتمعوا إليه وبايعوا له بالخالفة وائتمروا في بناء مدي

فشرعوا في بناء مدينة تاھرت في سفح جبل كزول السباح على تلول منداس، واختطوھا على وادي ميناس النابعة منه عيون 

فأسسھا عبد الرحمن بن رستم واختطھا سنة أربع وأربعين ومائة . بالقبلة، وتمربھا وبالبطحاء إلى أن يصب في وادي شلف

  .خطتھا إلى أن ھلك عبد الرحمن، وولي إبنه عبد الوھاب من بعده، وكان رأس االباضية فتمدنت واتسعت

وزحف سنة ست وتسعين ومائة مع ھّوارة إلى طرابلس، وبھا عبد هللا بن إبراھيم بن األغلب من قبل أبيه، فحاصره في جموع 

ن األغلب ألمارته بالقيروان فصالح عبد الوھاب على االباضية من البربر إلى أن ھلك إبراھيم بن األغلب، واستقدم عبد هللا ب

وانصرف إلى مقوسة ولحق عبد هللا بالقيروان، وولى عبد الوھاب إبنه ميمونأ وكان رأس االباضية . أن تكون الضاحية لھم

ولم . كنين بالخيامثالثين ألفاً من ظواعن سا وكان أتباعه من الواصلية وحدھم. وكان يسلم عليه بالخالفة. والصفرية والواصلية

يزل الملك في بني رستم ھؤالء بتاھرت، وحاربھم جيرانھم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة األدارسة لما ملكوا 

تلمسان، وأخذت بھا زناتة من لدن ثالث وسبعين ومائة فامتنعوا عليھم سائرأيامھم، إلى أن كان عساكر أبي عبد هللا الشيعي 

  .مغرب سنة ست وتسعين ومائة فغلبھم على مدينة تاھرت وابتزھم ملكھم بھاعلى أفريقية وال

وبّث دعوة عبيد هللا في أقطار المغربين، فانقرض أمرھم بظھور ھذه الدولة وعقد عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب 

ومائة فأمحى في مؤامرتھا  للشيعة على تاھرت ألبي حميد دّواس بن صوالن الھيصّي فغدا إلى المغرب سنة ثمان وتسعين

االباضية من لماية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطماطة، وحملھم على دين الرافضة وشيخ بھا دين الخارجية حتى استحكم في 

ثم نزع إلى دعوة األموية وراء البحر، ولحق بالخير بن . ثم وليھا أيام إسمعيل المنصور ابن صالص بن حبوس. عقائدھم

واستعمل المنصور بعده على تاھرت ميسوراً الحصني مواله، وأحمد بن الزجالي . ب دعوتھم في زناتةمحمد بن خزر صاح
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من صنائعه، فزحف إليھا حميد والخير وانھزم ميسور، واقتحموا تاھرت عنوة وتقبضوا على أحمد الزجالي وميسور إلى أن 

  .أطلقوھما بعد حين

جة سائر أيامھم، وتغلبت عليھا زناتة مراراً ونازلتھا عساكر بني أُمّية زاحفة ولم تزل تاھرت ھذه ثغرا ألعمال الشيعة وصنھا

ولم يزل الشأن ھذا . في أثر زيري بن عطية أمير المغرب من مغراوة أيام أجاز المظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه

. لموحدين من بعدھم، وملكوا المغربينثم صار إلى دولة ا. إلى أن انقرض أمر تلك الدول، وصار أمر المغرب إلى لمتونة

وخرج عليھم بنوغانية بناحية قابس، ولم يزل يجىء منھم يجلب على ثغور الموحدين، وشّن الغارات على بسائط أفريقية 

وتكرر دخوله اليھا عنوة مرة بعد أخرى إلى أن احتمل سكانھا وخال جّوھا وعفا رسمھا لما يناھز عشرون . والمغرب األوسط

  .مائة السابعة واألرض من ال

وبقيت فرق منھم أوزاعا . هللا في عباده فانقرضوا وھلكوا بھالك مصرھم الذي اختطوه وحازوه وملكوه سّنة) وأما قبائل لماية(

وقد كان النصرانية من أھل . في القبائل، ومنھم جربة الذين سميت بھم الجزيرة البحرية تجاه ساحل قابس، وھم بھا لھذا العھد

جربة وسدويكس ووضعوا عليھم الجزية، وشيدوا : قلية ملكوھا على من بھا من المسلمين، وھي قبائل لماية وكتامة مثلص

ً إلمارتھم سموه القشتيل وطال تمّرس العساكر به من حضرة الدولة الحفصية بتونس حتى . على ساحل البحر بھا معقألً كافيا

. ة الثامنة في دولة موالنا السلطان أبي بكر، وعلى يد مخلوف بن الكماد من صنائعهكان افتتاحھا أعوام ثمان وثالثين من المائ

إال أن القبائل الذين بھا من البربر لم يزالوا يدينون بدين الخارجية، ويتدارسون . واستقرت بھا الدعوة اإلسالمية إلى ھذا العھد

نتھم وأصول عقائدھم وفروع مذاھبھم يتناقلونھا ويعكفون على مذاھبھم وبينھم مجلدات تشتمل على تآليف ألئمتھم في قواعد ديا

  .دراستھا وقراءتھا وهللا خلقكم وما تعملون

  مطماطة
وعن سابق المطماطي وأصحابه من . وھم إخوة مضغرة ولماية من ولد فاتن بن تمصيت الذين مّر ذكرھم، وھم شعوب كثيرة

وأنه كان له ولد آخر اسمه ورنشيط، ولم . وبھم من لوا بن مطماطالنسابة أن اسم مطماط مصكاب ومطماط لقب له وأن شع

ً قالوا ولم يعقب يليص وأعقب الثالثة . ورماكسن ومبالغر ووريكول ويليص: وكان للوا أربعة من الولد: يذكروا له عقبا

كان له من الولد كلدام فأما ورماس فمنه مصمود ويونس ويفرين، وأما وريكول ف. الباقون، ومنھم افترقت شعوب مطماطة كلھا

وكان لكلدام عصفراص وسليايان فمن سليايان ووريغني ووصدى وقسطايان وعمرو . وسيده وقيدر ولم يعقب سيده وال قيدر

فمن عصفراص ورتجين ووريكول . وكان لعصفراص زھاض ونھراص. ويقال لھؤالء الخمسة بنو مصطلودة سموا بأمھم

فمن بلست ورسقالسن وسكر ومحمد . وكان زھاص بلست ويصالتين. ن سموا بأمھموجليدا وسكوم، ويقال لھم بنوتليكشا

وأما يالغف بن . وعرادبين  ومن يصالسن بان يولى وسمساسن  ومسامر وملوسن ويحمد ونافع وعبد هللا. ومكريل ودكوال

فمن . وكان لدھيا ورتجى ومجلين. لوا بن مطماط فكان له من الولد دحيا وثابتة فمن ثابتة ماجرسن وريغ وعجالن ومقام وقرة

ھذه شعوب مطماطة . ومن مجلين ماكور وأشكول وكيالن ومذكون وقطارة وأبورة. ورتجى مقرين وتور وسكم وعمجميس

فمنھم من نواحي فاس من قبلتھا في جبل ھنالك معروف . كما ذكر نسابة البربر سابق وأصحابه، وھم مفرقون في المواطن

ولھذا العھد . ومنھم بجھات قابس والبلد المختط على العين الحامية من جھة غربھا منسوب إليھم .بھم ما بين فاس وصفروى

وممالك أفريقية وبقاياھم أوزاع من القبائل، وكانت مواطن جمھورھم . يقال حمة مطماطة، ويأتي ذكرھا في الدولة الَحْفِصية

كان لھم بتلك المواطن اخريات دولة صنھاجة استفحال و. بتلول منداس عند جبل وانشريس وجبل كزول من نواحي تاھرت
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وكان كبيرھم يومئذ ُعزانة، وكانت له مع البرابرة . وفي فتنة حّماد بن بلّكين مع باديس بن المنصور مقامات وآثار. وصولة

  .المجاورين له من لواتة وغيرھم حروب وأيام

يھم أياماً ثم غلبت صنھاجة على أمره فأجاز البحر إلى العدوة، عزانة قام بأمره في مطماطة ابنه زيري فمكث ف) ولما ھلك( 

ونزل على المنصور بن أبي عامر فاصطنعه ونظمه في طبقة األمراء من البربر الذين كانوا في جملته، واستظھره على أمره 

ه عبد الرحمن الناصر على فكان من أوجه رجالھم عنده، وأعظمھم قدراً لديه إلى أن ھلك، وأجراه إبنه المظفر من بعده وأخو

ً مع أبي عامر في أعراب  سنن أبيھما في ترفيع مكانه وإخالص واليته، وكان عند ثورة محمد بن ھشام بن عبد الجبار غائبا

فلما رأوا انتقاض أمره وسوء تدبيره لحقوا بمحمد بن ھشام المھدي . النعمان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائھم

ى أن كانت الفتنة البربرية باألندلس إلى أن ھلك ھنالك وال أدري أي السنين كان مھلكه ال أدري أي السنين كان فكانوا معه إل

بأنساب  وأجاز إلى األندلس أيضاً من رجالتھم كھالن بن أبي لواي  يصالصن ونزل على الناصر، وھو من أھل العلم. مھلكه

ً النّسابة سا) وكان من مشاھيرھم. (البربر بق بن سليمان بن حراث بن موالت بن دوياسر وھو كبير نسابة البربر ممن أيضا

  .أيضاً عبد هللا بن إدريس كاتب الخراج لعبيد هللا المھدي في آخرين يطول ذكرھم اھـ) وكان منھم. (علمناه

كتابه في ذلك أنه  فزعم بعض اإلخباريين من البربر، ووقفت على) وأما موطن منداس. (وھذا ما تلقيناه من أخبار مطماطة

سّمَي بمنداس بن مغر بن اوريغ بن كبوري بن المثني وھو ھوار وكأنه وهللا أعلم يشير إلى أداس بن زحيك الذي يقال أنه 

ولما استفحل : قال. شراوة وكلتوم وتبكم: وكان لمنداس من الولد. ربيب ھوار كما يأتي في ذكرھم، إال أنه اختلط عليه األمر

ن شيخھم لھذا العھد إھاص بن عصفراص فأخرج منداس من الوطن وغلبه على أمره، واعتمر بنوه موطن أمر مطماطة وكا

منداس ولم يزالوا به اھـ كالمه وبقية ھؤالء القوم لھذا العھد بجبل واوتبتيش، لحقوا به لما غلبھم بنو توجين من زناتة على 

  .ومن عليھا وهللا وارث األرض. منداس وصاروا في عداد قبائل الغارمة

  مغيلة
وكان . وكذلك دونة وكشاتة ولھم افتراق في الوطن. وھم إخوة مطامطة ولماية كما قلناه، وإخوتھم ملزوزة معدودون منھم

ومن ساحلھم . أحدھما بالمغرب األوسط عند مصب شلف في البحر من ضواحي مازونة، المصر لھذا العھد: منھم جمھوران

فّرية من الخوارج ملك أجاز عبد الرحمن الداخل إلى  األندلس، ونزل بالمنكب فكان منھم أبو قرة المغيلي الدائن بدين الصُّ

وقد قيل إن أبا قرة ھذا من . وكانت بينه وبين أمراء العرب بالقيروان ألول دولة بني العّباس حروب ونازل طبنة. أربعين سنة

  .خبار بني يفرن من زناتةبني مطماطة، وھذا عندي صحيح، فلذلك أخرت ذكر أخباره إلى أ

منھم أيضاً أبو حسان، ثاربأفريقية ألول اإلسالم وأبو حاتم يعقوب بن لبيب بن َمرين بن يطوفت من مازور الثائر مع ) وكان(

وذكروا من . وتغلب على القيروان فيما ذكر خالد بن خراش وخليفة بن خياط من علمائھم. أبي قرة سنة خمسين ومائة

وكان منھم أيضأ دلول بن حماد . وسى بن ٌخلَيد وَملِيح بن علوان وحسان بن زروال الداخل مع عبد الرحمنرؤسائھم أيضاً م

أميراً عليھم في سلطان يعلى بن محمد اليفرني، وھو الذي اختط بلد إيكري على إثني عشر ميأل من البحر، وھي لھذا العھد 

وكان جمھورھم االخر بالمغرب األقصى، . يلة بذلك الوطن جمع وال حيّ ولم يبق من مغ. يبق منھا إال األطالل ماثلة خراب لم

وھم الذين تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعوة إدريس بن عبد هللا لما لحق بالمغرب وأجازه، وحملوا قبائل البربر على 

ا العھد بمواطنھم ما بين فاس ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة األدارسة وبقاياھم لھذ. طاعته والدخول في أمره

  .وصفرون ومكناسة وهللا وارث األرض ومن عليھا
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  مديونة
وھم من إخوة َمِغيلة ومطماطة من ولد فاس كما قلناه، وكانت مواطن جمھورھم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد لھذا 

وكان بنو يلومي وبنو يفرن من قبلھم . اتهالعھد إلى الجبل المعروف بھم قبلة وجدة، يتقلبون بظواعنھم في ضواحيه وجھ

  .يجاورونھم من ناحية المشرق، ومكناسة من ناحية المغرب، وكومية وولھاصة من جھة الساحل

من رجاالتھم المذكورين جرير بن مسعود كان أميراً عليھم، وكان مع أبي حاتم وأبي قرة في فتنتھم، وأجاز إلى ) وكان(

وخرج ھالل بن أبزيا منھم بشنتمرية على عبد الرحمن الداخل . منھم، فكان لھم ھنالك استفحال األندلس في طوالع الفتح كثير

ثم خلفه بھا من . ثم راجع الطاعة فتقبله وكتب له على قومه فكان بشرق األندلس وشنتمرية. متبعاً شقياً المكناسي فى خروجه

تة على ضواحي المغرب األوسط، وكان مديونة ھؤالء قد قل ولما تغلب بنو توجين وبنو راشد من زنا. قومه نابتة بن عامر

عددھم وفّل حدھم فداخلتھم زناتة على الضواحي من مواطنھم وتملكوھا، وصارت مديونة إلى الحصون من بالده بجبل تاسالة 

. محترفون بالفلحوضربت عليھم المغارم وتمرست بھم بھم األيام، فلم يبق منھم ھنالك إأل صبابة . وجبل وجدة المعروف بھم

ً أوزاع في القبائل مندرجون فيھم وبنواحي فاس ما بينھا وبين صفرون قبيلة منھم مجاورة لمغيلة، وهللا يرث . ومنھم أيضا

  .األرض ومن عليھا

  كومية
م وھم المعروفون قديماً بصطفورة إخوة مطاية ومضغرة، وھم من ولد فاتن كما قدمنا، ولھم ثالث بطون منھا تفرعت شعوبھ

مسيفة ووتيوة : ومن بني يلول. فمن ندرومة نغوطة وحرسة وفردة وھفانة وفراتة: وبنو يلول وقبائلھم وھي ندرومة وصفاره

وكان منھم النسابة المشھور ھاني بن مصدور بن مريس بن نقوط . ومن صغارة ماتيلة وبنو حياسة. وھبيئة وھيوارة  ووالغة

جمان لھم كثرة . كومية بالمغرب األوسط لسيف البحر من ناحية أرشكول وتلمسانوكانت مواطن .ھذا ھو المعروف في كتبھم

وربما . وصاروا من أعظم قبائل الموحّدين لما ظاھروا لمصامدة على أمر المھدي وكلمة توحيده. موفورة وشوكة مرھوبة

ؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن كانوا رھط عبد المؤمن صاحبه وخليفته إنه كان من بني عابد أحد بيوتاتھم، وھوعبد الم

روان بن نصر بن علّي بن عامر بن األمير بن موسى بن عبد هللا بن يحيى بن ورنيغ بن صطفور، وھكذا نسبه مؤّرخو دولة 

وبذكر بعضھم أنه منقول . ثم يقولون صطفور بن نفور بن مطماط بن ھودج بن قيس عيالن بن ُمَضر. الموحدين إلى صطفور

. حمد عبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فأما انتسابھم في قيس عيالن فقد ذكرنا أنه غير صحيحمن خط أبي م

وفي أسماء ھذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع، إذ ھذه األسماء ليست من أسماء البربر، وإنما ھي كما 

وانتساب مطغور إلى مطماط تخليط أيضاً فإنھما أخوان عند نسابة . بينھم تراه كلھا عربية والقوم كانوا من البرابرة معروفون

  .البربر أجمع، وعبد المؤمن بال شك منھم، وهللا أعلم بما سوى ذلك

. وكان عبد المؤمن ھذا من بيوتاتھم وأشرافھم وموطنھم بتاكرارت، وھو حصن في الجبل المطل على َھنين من ناحية الشرق

وأخذ عن مشيختھا مثل ابن صاحب الصالة وعبد . فيھم وثب و ارتحل في طلب العلم فنزل بتلمسان ولما نجم عبد المؤمن

ولما ھلك عبد السالم ھذا، ولم يحذق تلميذه بعد . السالم التونسي، وكان فقيھاً صالحاً، وھو ضجيع الشيخ أبي مدين في تربته

عده إلى القراءة، وبلغھم خبر الفقيه محمد بن َتْوَمرت المھدي تعطش التلميذ ب. في فنونه وكان شيخ عصره في الفقه والكالم

  .وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي نسبة إلى السوس. ووصولھم إلى بجاية
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  .ولم يكن لقب المھدي وضع عليه بعده

وتبيين الفتاوى وكان في ارتحاله من المشرق إلى المغرب قد أخذ نفسه من تغيير المنكر، الذي شأنه وطريقته نشر العلم 

وكان له في طريقته األشعرية إمامة وقدم راسخة، وھو الذي أدخلھا إلى المغرب كما ذكرناه، وتشوق . وتدريس الفقه والكالم

ً إلى الرحلة إليه الستجالبه، وأن يكون له السبق  طلبة العلم بتلمسان إلى األخذ عنه وتفاوضوا في ذلك وندب بعضھم بعضا

فانتدب لھا بن عبد المؤمن علّي مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته، فارتحل إلى بجاية للقائه . هبإتحاف القطر بعلوم

وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بماللة، وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو ورياكل متعّصبون على إجارته منھم، 

مؤمن ما عنده من الترغيب، وأدى إليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاھا، فألقى إليه عبد ال. ومنعه من إذايته والوصول إليه

  .وشأنه غير شأنھم

وارتحل إلى المغرب في صحابته، وحذق في العلم وآثره اإلمام . وعكف عبد المؤمن على التعليم واألخذ عنه في ظعنه ومقامه

وكان يؤمله . ليم، حتى كأنه خالصة اإلمام وكبير صحابتهبمزيد الخصوصية والقرب، بما خّصه هللا به من الفھم والوعي للتع

ولما اجتازوا في طريقھم إلى المغرب بالثعالبة من بطون العرب الذين . لخالفته لما ظھر عليه من الشواھد المدونة بذلك

مؤمن، ويقول ألصحابه قربوا إليه حماراً فارھا يتخذه له عطية لركوبه فكان يؤثر به عبد ال. ذكرناھم قبل في نواحي المدينة

ولما بويع فه ُبھْرغة سنة خمس عشرة وخمسمائة، واتفقت على دعوته كلمة المصامدة . اركبوه الحمار يركبكم الخيول المسومة

  .وحاربوا لمتونة نازلوا مراكش

: فقال لھم. قد ھلكوا وكانت بينھم في بعض أيام منازلتھا حرب شديدة ھلك فيھا من الموّحدين األلف، فقيل لإلمام إن الموحدين

ولما احتضر اإلمام . فقال ما بقي عبد المؤمن فلم يھلك أحد. ھو على جواده األدھم قد أحسن البالء: ما فعل عبد المؤمن؟ قالوا

عھد بخالفته في أمره لعبد المؤمن، واستراب من العصبية بين المصامدة، فكتم موت المھدي ] وخمسمائة[سنة إثنتين وعشرين

وأمضى عھد اإلمام فيه فقام باألمر واستبد . ره حتى صّرح الشيخ أبو حفص أمير ِھْنَتانة وكبير المصامدة لمصاھرتهوأرجأ أم

ثم ارتحل منھا . ونھض سنة سبع وثالثين وخمسمائة إلى فتح المغرب فدانت له غمارة. بشياخة الموحدين وخالفة المسلمين

ثم إلى مديونة ثم إلى كومية وجيرانھم ولھاصة، وكانوا يلونھم في . ى بني يزناسنبطالسة ثم إل إلى الريف ثم إلى بطوية ثم إلى

ولما رجع إلى المغرب . الكثرة فاشتّد عضده بقومه، ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه بين الموحدين وخالفته

ف جمھورھم إلى المغرب واستوطن وافتتح أمصاره واستولى على مراكش استدعى قومه للرحلة إليھا والعسكرة عليه فخ

مراكش لحمل سرير الخالفة والقيام بأمر الدعوة والذّب عن ثغورھم والمدافعة، فاعتضد بھم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة، 

دويخ وأنفقھم الملك في الفتوح والعساكر، وأكلتھم األقطار في تجھيز الكتائب وت. وكانوا بمكانتھم فاتحة الكتاب وفذلكة الجماعة

بنو عابد وھم في عداد القبائل الغارمة قد أثقلت زناتة كاھلھم فحملوا : الممالك فانقرضوا وبقي بمواطنھم األولى بقايا منھم

ونظموھم مع جيرانھم ولھاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج بالنكال . المغرم، والعسف ونھوضھم بالتكاليف

  .الملك سبحانهوالعذاب، وهللا مّبدل األمر ومالك 

  :الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضريسة من البرابر البتر واإللمام ببعض أحوالھم
وأقرب ما يليھم من . ھؤالء البطون من بطون البرابرة الُبتر من ولد سمكان بن يحيى بن ضري بن زحيك بن مادغيس األبتر 

  .ك كانوا ذوي قربى لھمالبرابر زناتة ألن أباھم أجانا ھو أخو سمكان ابن أبيه فلذل
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  زواوة
ونّسابة البربر إنما يعدونھم من ولد . فأّما زواوة فھم من بطونھم، وقد يقال إن زواوة من قبائل كتامة، ذكر ذلك ابن حزم

ھم وعد نسابة البربر ل. ويشھد له الموطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبيد هللا. سمكان كما قلناه، والصحيح عندي ما ذكره ابن حزم

بنو َمْجسطة وبنو مليكش وبنو كوفي ومشدالة وبنو زريقف وبنو كوزيت وكرسفينة ووزلجة وخوجة وزكالوه : بطونا كثيرة

  .وبنو مرانة، ويقال إن بني مليكش من صنھاجة وهللا أعلم

يتورغ وبنو بو يوسف  بنو يجرو وبنو مانكالت وبنو يترون وبنو ماني وبنو بوغردان وبنو: ومن قبائلھم المشھورة لھذا العھد 

ومواطن زواوة بنواحي بجاية ما بين مواطن كتامة . وبنو عبسي وبنو بو شعيب وبنو صدقة وبنو غبرين وبنو كشطولة

بني غبرين بجبل زيري، : وصنھاجة، أوطنوا منھا جباالً شاھقة متوّعرة تنذعر منھا األبصار ويضّل في خمرھا السالك مثل

وجبلھم ما بين بجاية وتدلس وھو أعظم . ومثل بني فراسن وبني براثن. شھد بھا لھذا العھدوفيه شعراء من شجر الزان ي

معاقلھم وأمنع حصونھم، فلھم به االعتزاز على الدول والخيار عليھا في إعطاء المغرم، مع أن كلھم لھذا العھد قد امتنع 

  .لساھمه، واعتز على السلطان في أبناء طاعته وقانون مزاجه

وظھر أولھم على أمرھم من أول . م في دولة صنھاجة مقامات مذكورة في السلم والحرب، بما كانوا أولياء لكتامةوكانت لھ

ثم اختط بنو حماد . الدولة وقتل بادس بن المنصور في إحدى وقائعه بھم، وشيخھم زيري بن أجانا التھامه إياه في أمر حماد

ً في . وأذعنوا لھم إلى آخر الدولةبعد ذلك بجاية بساحتھم وتمرسوا بھم فانقادوا  واتصل إذعانھم إلى ھذا العھد إال تمريضا

وكانت عند تغلب . وكانت رياسة بني يراتن منھم في بني عبد الصمد من بوتاتھم. المغرم يحملھم عليه الموثقون بمنعة جبالھم

مھا شمسي، وكان لھا عشرة من الولد السلطان أبي الحسن على المغرب األوسط شيخة عليھم من بني عبد الصمد ھؤالء إس

  .فاستفحل شأنھا بھم وملكت عليھم أمرھم

ولما تقّبض السلطان أبو الحسن على إبنه يعقوب المكّنى بأبي عبد الرحمن عندما فر من معسكره بمتيجة سنة ثمان أو سبع 

لحق حينئذ بني بزاتن ھؤالء . في أخبارھمثم قتله من بعد ذلك حسبما يذكر . وثالثين وسّرح في أثره الخيالة فرجعوه واعتقله

خازن من مطبخة فموه عليھم بإسمه وشّبه بتمثاله، ودعا إلى الخروج على ابنه بزعمه فشمرت شمسي ھذه عزائمھا في 

ثم نمي إليھا الخبر . وسرب السلطان أبو الحسن أمواله في قومھا وھما على السالمة فأبته. إجازته، وحملت قومھا على طاعته

  .كره وتمويھه فنبذت إليه عھده وخرج عنھا إلى بالد العرب كما نذكر بعض ذلك في أخبارھمبم

وقدمت على السلطان أبي الحسن في وفد من قومھا وبعض بنيھا فأبلغ السلطان في تكريمھا وأحسن صلتھا وأجاز الوفد 

  .ورجعت بھم إلى موطنھا ولم تزل الرياسة في ھذا البيت

  زواغة
دمر بن زواغ وينو : م يتأّد إلينا من أخبارھم وتصاريف أحوالھم ما نعمل في األقالم، ولھم ثالثة بطون وھيوأما زواغة فل

ومنھم بنواحي . ومن دئر بنو سمكان، وھم أوزاع في القبائل. واطيل بن زحيك بن زواغ وبنو ماخر بن تيفون بن زواغة

وكذلك بجبال . وفي جھات قسطنطينة أيضأ رھط من زواغة. دمرطرابلس مفترقون في براريھا ولھم ھنالك الجبل المعروف ب

  .شلف بنو واطيل منھم وبنواحي فاس آخرون، و الخلق واألمر
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  مكناسة
  وما كان لمكناسة من الدول بالمغرب و أولية ذلك وتصاريفه  الخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف

ويقال . مكناسة وورتناجة وأوكته: ان بن يحيى، ثالثة من البطون وھمكان لورصطف بن يحيى، وھوأخو اجانا بن يحيى وسمك

وزاد سابق وأصحابه في بطونھم ھناطة وفواللة، وكذلك . سدرجة ومكسة وبطالسة وكرنيطة: مكنة وبنو ورتناجة أربعة بطون

ً بطون كثيرة ولمكناسة عن. بني يصلتن وبني تواللين وبني ترين وبني جرتن وبني فوغال: عدوا في بطون مكنة دھم أيضا

وبطون ورصطف كلھم مندرجون في . صوالت وبنو حوات وبنو ورفالس وبنو وريدوس وقنصارة وورنيفة ووريفلتة: منھا

وكانت مواطنھم على وادي ملوّية من لدن أعاله بسجلماسة إلى مصبه في البحر، وما بين ذلك من نواحي تازا . بطون مكناسة

ً في بني أبي يزول وإسمه مجدول بن تافريس بن فراديس بن ونيف بن مكناسرياستھم جميع وكانت. وتسول وأجاز منھم . ا

وخرج منھم على عبد الرحمن الداخل شعيا بن عبد الواحد . وكانت لھم باألندلس رياسة وكثرة. إلى العدوة عند الة ضح أمم

، وتسمى عبد هللا بن محمد وتلقب بالفاطمي، سنة إحدى وخمسين واعتصم بشنتمرية ودعا لنفسه منتسبأ إلى الحسن بن علي

وكان من رجالتھم لعھد دولة الشيعة مصالة بن حبوس . وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب إلى أن غلبه ومحا أثر ضاللته

  .بن منازل، اتصل بعبيد هللا الشيعي، وكان من أعظم قواده وأوليائه وواله تاھرت وافتتح له المغرب وفاس وسجلماسة

ثم ھلك وأقام إبنه حميداً مقامه فانحرف عن الشيعة، . لما ھلك أقام أخاه يصلتن بن حبوس مقامه في والية تاھرت والمغربو

ثم أجاز إلى األندلس وولي الواليات أيام . واجتمع مع بني خزرأمراء جراوة على والية المروانية. ودعا لعبد الرحمن الناصر

ثم ھلك وأقام ابنه نصل بن حميد وأخوه يباطن بن يصلتن وعلي ابن . ھا تلمسان بدعوتھمالناصر وابنه الحكم، وولي في بعض

. عمه من ماله في ظل الدولة األموية إلى أن أجاز المظّفربن أبي عامر إلى المغرب فولى يصل بن حميد سجلماسة كما نذكره

وصارت رياسة مكناسة في . كناسة بانقسامھاثم أن رياسة مكناسة بالعدوة انقسمت في بني أبي يزول، وانقسمت قبائل م

مواطن سجلماسة وما إليھا من بني واسول بن مصالن بن أبي يزول، ورياسة مكناسة بجھات تازا وتوسول وملوية ومليلة 

ا ولكل واحد من ھذين الفريقين في اإلسالم دولة وسلطان وصارو. لبني أبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضّحاك بن أبي يزول

  .به في عداد الملوك كما نذكره

  جلماسة و أعمالھا من مكناسةالخبر عن دولة بني واسول ملوك س
كان أھل مواطن سجلماسة من مكناسة يدينون ألول اإلسالم بدين الصفرّية من الخوارج لقنوه عن أئمتھم ورؤوسھم من العرب 

فلما اجتمع على ھذا المذھب زھاء أربعين من . لفتنة ميسرة لما لحقوا بالمغرب وأنتزوا على األمتناع، وماجت أقطار المغرب

واختطوا مدينة . رجاالتھم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا عليھم عيسى بن يزيد األسود من موالي العرب ورؤوس الخوارج

سى ونقموا ثم سخطوا أميرھم عي. ودخل سائر مكناسة من أھل تلك الناحية في دينھم. سجلماسة ألربعين ومائة من الھجرة

واجتمعوا بعده على كبيرھم . عليه كثيرأ من أحواله فشدوه كتافاً ووضعوه على قنة جبل إلى أن ھلك سنة خمس وخمسين ومائة

أبي القاسم سمكو بن مصالن بن أبي يزول، كان أبوه سمقو من حملة العلم، ارتحل إلى المدينة فأدرك التابعين وأخذ عن 

ريب بن حميد في تاريخه، وكان صاحب ماشية، وھو الذي بايع لعيسى بن يزيد، وحمل عكرمة مولى ابن عباس، ذكره غ

  .قومه على طاعته فبايعوه من بعده

 ً وخطب في عمله . وقاموا بأمره إلى أن ھلك سنة سبع وستين ومائة لمنتھى عشرسنين من واليته، وكان أباضيأ صفريا

ثم انتقضوا عليه سنة أربع وتسعين . عليھم ابنه إلياس، وكان يدعى بالوزير ولّما ھلك ولّوا. المنصور والمھدي من بني العّباس
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وبنى سور سجلماسة ألربع . ومائة فخلعوه، وولّوا مكانه أخاه إليسع بن أبي القاسم وكنيته أبو منصور، فلم يزل أميراً عليھم

ً . وثالثين سنة من واليته ً صفريا وھو الذي أتم بناءھا وتشييدھا، واختّط . ماسةوعلى عھده استفحل ملكھم بسجل. وكان أباضيا

بھا المصانع والقصور، وانتقل إليھا آخر المائة الثانية ودوخ بالد الصحراء وأخذ الخمس من معادن درعة، وأصھر لعبد 

  .الرحمن بن رستم صاحب تاھرت بابنه مدرار في إبنته أروى فأنكحه إياھا

وكان له ولدان إسم كل واحد منھما . ِمْدرار، ولقبه المنتصر، وطال أمر واليته ولما ھلك سنة ثمان ومائتين ولي بعده إبنه

واآلخر لتقي وتنازعا في االستبداد على . ميمون، أحدھما ألروى بنت عبد الرحمن بن رستم، وقيل إن إسمه أيضاً عبد الرحمن

أروى فمال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه وكانت ألبيھما مدرار صاغية إلى ابن . أبيه، ودامت الحرب بينھما ثالث سنين

ثم ساءت سيرته في قومه ومدينته فخلعوه وصار إلى درعة وأعاد مدراراً . ولم يلبث أن خلع أباه واستبد بأمره. عن سجلماسة

بن التقي، وكان ثم حدث نفسه بإعادة إبنه ميمون بن الرستمية إلى أمارته بصاغيته إليه فخلعوه، ورجعوا إبنه ميموناً . إلى أمره

  .يعرف باألمير

وأقام إبنه ميمون في استبداده إلى أن ھلك سنة . ومات مدار إثر ذلك سنة ثالث وخمسين ومائتين لخمس وأربعين من ملكه

 ً وتوفي سنة سبعين فولي إليسع بن المنتصر وقام بأمره، ولحق عبيد هللا . ثالث وستين ومائتين وولي إبنه محمد، وكان أباضيا

وأوعد المعتضد إليه في شأنھما، وكان على طاعته فاستراب بھما وحبسھما إلى أن . ي وإبنه وأبو القاسم بسجلماسة لعھدهالشيع

غلب الشيعي بني األغلب، وملك رقادة فزحف إليه الستخراج عبيد هللا وإبنه من محبسه، وخرج إليه إليسع في قومه مكناسة 

واستخرج عبيد هللا وإبنه من محبسھما . سجلماسة وقتله سنة ست وتسعين ومائتين فھزمه أبوعبد هللا الشيعي، واقتحم عليه

ثم . وولى عبيد هللا المھدي على سجلماسة إبراھيم بن غالب المزاتي من رجاالت كتامة، وانصرف إلى أفريقية. وبايع لھما

ان وتسعين ومائيتن، وبايعوا الفتح بن انتقض أمراء سجلماسة على واليھم إبراھيم فقتلوه ومن كان معه من كتامة سنة ثم

 ً ً من واليته . ميمون األمير بن مدرار، ولقبه واسول، وميمون ليس ھو ابن التقي الذي تقدم ذكره، وكان أباضيا وھلك قريبا

 لرأس المائة الثالثة، فولي أخوه أحمد واستقام أمره إلى أن زحف مصالة بن حّبوس في جموع كتامة ومكناسة، إلى المغرب

وافتتح سجماسة وتقّبض على صاحبھا أحمد بن . سنة تسع وثلثمائة، فدوخ المغرب وأخذھم بدعوة صاحبه عبيد هللا المھدي

وھلك سنة إحدى . وولى عليھا ابن عمه المعتز بن محمد بن بسادر بن مدرار، فلم يلبث أن استبد المعتز. ميمون بن مدرار

  .ن بعده ابنه أبو المنتصر محمد بن المعتز فمكث عشراً وعشرين وثلثمائة قبيل ملك المھدي، وولي م

  .ثم ھلك وولي من بعده إبنه المنتصر سمكو شھرين، وكانت جدته تّدبر أمره لصغره

ثم ثار عليه ابن عّمه محمد بن الفتح بن ميمون األميروتغلب عليه وشغب عليه بنوعبيد هللا لفتنة ابن أبي العافية وتاھرت، ثم 

ً بالدعوة لبني العّباس بفتنة أبي يزيد وأخذ بمذاھب أھل السنة، ورفض الخارجية، . بعدھما فدعا محمد بن الفتح لنفسه مموھا

وكان في غاية : كذا ذكره ابن حزم وقال فيه. وكانت تسّمى الدراھم الشاكرية. واتخذ السكة بإسمه ولقبه. ولقب الشاكر با

زحف جوھر الكاتب أيام المعز لدين هللا معد في جموع كتامة وصنھاجة العدل حتى إذا أفزع له بنوعبيد وحمت الفتنة 

وفّرمحمد بن الفتح إلى حصن تاسكرات على . وأوليائھم إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلثمائة، فغلب على سجلماسة وملكھا

  .أميال من سجلماسة، وأقام به

ّبض عليه جوھر، وقاده أسيراً إلى القيروان مع أحمد بن بكر ثم دخل سجلماسة متنكراً فعرفه رجل من مطغرة وأنذر به فتق 

صاحب فاس كما نذكره، وقفل إلى القيروان فلما انتقض المغرب على الشيعة، وفشت بدعة األمية وأخذ زناتة بطاعة الحكم 
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إثنتين وخمسين وثلثمائة ثم وثب عليه أخوه أبو محمد سنة . المستنصر ثأر بسجلماسة قائم من ولد الشاكر وباھى المنتصر بالته

  .فقتله وقام باألمر مكانه وتلقب المعتز با

وأقام على ذلك مّدة وأمر مكناسة يومئذ قد تداعى إلى االنحالل، وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب عليھم إلى أن زحف خزرون 

المعتز فھزمه خزرون وقتله واستولى بن فلفول من ملوك مغراوة إلى سجلماسة سنة ست وستين وثلثمائة وبرز إليه أبو محمد 

وكان ذلك ألول حجابة المنصور بن أبي عامر فنسب إليه . على بلده وذخيرته، وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح

واحتسب له جّداً ويمن نقيبة، وعقد لخزرون على سجلماسة، فأقام دعوة ھشام بأنحائھا فكانت أول دعوة أقيمت لھم باألمصار 

  .رب األقصى، وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المغرب أجمعفي المغ

  .وأدال منھم بمغراوة وبني يفرن حسبما يأتي ذكرھم في دولتھم، واألمر  وحده وله البقاء سبحانه وتعالى

  أولية أمرھم وتصاريف أحوالھمو الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مكناسة
أھل مواطن ملوّية وكرسيف ومليلة وما إليھا من التلول بنواحي تازا وتسول، والكل يرجعون في كان مكناسة الظواعن من 

رئاستھم إلى أبي باسل بن أبي الضحاك بن أبي يزول، وھم الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط تازا ولم يزالوا على ذلك من أول 

سى بن أبي العافية بن أبي باسل، واستفحل أمرھم في أيامه وكانت رئاستھم في المائة الثالثة لمصالة بن حّبوس ومو. الفتح

وعظم سلطانھم وتغلبوا على قبائل البربر بأنحاء تازا إلى الكائي، وكانت بينھم وبين األدارسة ملوك المغرب لذلك العھد فتن 

يد هللا على المغرب ولما استولى عب. وكانوا يغلبونھم على كثير من ضواحيھا لما كان نزل بدولتھم من الھرم. وحروب

واستفحل أمره كانوا من أعظم أوليائه وشيعه، وكان مصالة بن حّبوس من أكبر قواده النحياشه إليه، وواله على مدينة تاھرت 

  .والمغرب األوسط

ولما زحف مصالة إلى المغرب األقصى سنة خمس وثلثمائة، واستولى على فاس على سجلماسة وفرغ من شأن المغرب 

يى بن إدريس من إمارته بفاس إلى طاعة عبيد هللا وأبقاه أميراً على فاس عقد حينئذ البن عمه موسى بن أبي واستنزل يح

العافية أمير مكناسة على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل تسول وتازا وكرسيف وقفل مصالة إلى 

  .ضه يحيى بن إدريس صاحب فاس لما يظعن له من المظاھرة عليهوقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب، وناق. القيروان

فلما عاود مصالة غزو المغرب سنة تسع وثلثمائة أغراه ابن أبي العافية يحيى بن إدريس، فتقبض عليه واستصفاه وطرده عن 

ك، وعظم ملك ابن وولى مصالة على فاس ريحان الكتامي، وقفل إلى القيروان فھل. عمله فلحق ببني عمه بالبصرة والريف

ثم ثار بفاس سنة ثالث عشرة الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس، وكان مقداماً شجاعاُ ويلّقب بالحجام . أبي العافية بالمغرب

خرج لقتاله ابن أبي  ثم. دخل فاس على حين غفلة من أھلھا، وقتل ريحان واليھا، واجتمع الناس على بيعته. لطعنه في المحاجم

زاحفوا بفحص أّداز ما بين تازا وفاس، ويعرف لھذا العھد بوادي المطاحن، واشتدّت الحرب بينھم، وھلك منھال بن العافية فت

  .موسى بن أبي العافية في الفتن بمكناسة

ثم كانت العاقبة لھم وانفّض عسكر الحسن ورجع مفلوالً إلى فاس فغدر به عامله على عدوة القروّيين حامد بن حمدان 

واستمكن من عاقلة، واستحّث ابن أبي العافية للقدوم وأمكنه من البلد، وزحف إلى عدوة األندلس فملكھا وقتل عاملھا الھمداني 

عبد هللا بن ثعلة بن محارب بن محمود، وولى مكانه أخاه محمداً، وطالب حامداً بصاحبه الحسن فدس إليه حامد بالفرار تجافياً 

وحّذر حامد . السور فسقط وانكسر ساقه ومات مستخفياً بعدوة األندلس لثالث ليال منھا عن دعاء أھل البيت، وتدلى الحسن من

وأجمع وأجلى األدارسة عنه وألجأھم إلى . من سطوة أبي العافية فلحق بالمھدّية، واستولى ابن أبي العافية على فاس والمغرب
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ّمر عليھم العساكر، وخلّف فيھم قائده أبا الفتح ثم ج. حصنھم بقلعة حجر النسر مما يلي البصرة، وحاصرھم بھا مراراً 

وأنزله بعدوة . فحاصرھم ونھض إلى تلمسان سنة تسع عشرة وثلثمائة بعد أن استخلف على المغرب األقصى إبنه مدين

  .القرويين

صاحبھا  وزحف إلى تلمسان فملكھا وغلب عليھا. واستعمل على عدوة األندلس طوال بن أبي يزيد وعزل به محمد بن ثعلبة

الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان، من عقب سليمان بن عبد هللا أخي إدريس األكبر الداخل إلى 

وقد . المغرب بعده، فغلب موسى بن أبي العافية الحسن على تلمسان وأزعجه عنھا إلى مليلة من جزائر ملوّية ورجع إلى فاس

عوته بالمغرب خاطبه بالمقاربة والوعد فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة، وخطب كان الخليفة الناصر لما فشت د

للناصر على منابر عمله فسرح إليه عبيد هللا المھدي قائده ابن أخي صالة، وھو حميد بن يصلتن المكناسي قائد تاھرت فزحف 

ً في العساكر إلى حرمة سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، ولقيه موسى بن أبي العا ثم لقيه حميد . فية بفحص مسون فتزاحفوا أياما

  .فھزمه ولحق ابن أبي العافية بتسول فامتنع بھا، وأفرج قائده أبو الفتح عن حصن األدارسة فاتبعوه وھزموه ونھبوا معسكره

حميد إلى ثم نھض حميد إلى فاس ففّر عنھا أعزل بن موسى إلى إبنه، واستعمل عليھا حامد بن حمدان كان في جملته وقفل 

أھل المغرب على الشيعة بعد مھلك عبيد هللا، وثارأحمد بن بكربن عبد الرحمن بن؟ : ثم انتقض. أفريقية وقد دّوخ المغرب

سھل الجذامي على حامد بن حمدان فقتله، وبعث برأسه إلى ابن أبي العافية فأرسله إلى الناصر بقرطبة واستولى على 

القاسم الشيعي إلى المغرب سنة ثالث وعشرين وثلثمائة، وخام ابن أبي العافية عن  وزحف ميسور الخصي قائد أبي.المغرب

ثم تقّبض عليه وأشخصه إلى . ونھض ميسور إلى فاس فحاصرھا واستنزل أحمد لن لكر عاملھا. لقائه واعتصم بحصن الكائي

تي، وحاصرھم ميسور مّدة حتى رغبوا إلى المھدّية، وبدر أھل فاس بغدره فامتنعوا وقّدموا على أنفسھم حسن بن قاسم اللوا

وارتحل إلى . السلم، واشترطوا على أنفسھم الطاعة واألتاوة فتقبل ميسور ورضي، وأقّر حسن بن قاسم على واليته بفاس

وأجلى موسى . حرب بن أبي العافية فكانت بينھما أ حروب إلى أن غلبه ميسور فتقبض على ابنه الغوري  وغربه إلى المھدية

ولما مر . أبي العافية عن أعمال المغرب إلى نواحي ملوية ووطاط وما وراءھا من بالد الصحراء وقفل إلى القيروان بن

بأرشكول خرج إليه صاحبھا مالطفا له بالتحف، وھو إدريس بن إبراھيم بن ولد سليمان بن عبد هللا أخي إدريس األكبر 

ورجع . وأغّذ السير إلى القيروان سنة أربع وعشرين. بن عيسى منھم فتقبض عليه واصطلم نعمته، وولى مكانه أبا العيش

موسى بن أبي العافية من الصحراء إلى أعماله بالمغرب فملكھا وولى على األندلس أبا يوسف بن محارب األزدي، وھو الذي 

ث إليه مددا من أسطوله، واحتل موسى بن أبي العافية قلعة كوماط، وخاطب الناصر فبع. مدن عدوة األندلس، وكانت حصونأ

ولحق أبو العيش بنكور، . وزحف إلى تلمسان ففرعنھا أبو العيش واعتصم بأرشكول فنازله وغلبه عليھا سنة خمس وعشرين

  .واعتصم بالقلعة التي بناھا ھنالك لنفسه

ثم . بن صالح وخرب مدينتھمثم زحف ابن أبي العافية إلى مدينة لنكور فحاصرھا مدة ثم تغلب عليھا وقتل صاحبھا عبد البديع 

واستفحل أمر ابن أبي العافية في المغرب . سرح ابنه مدين في العساكر فحاصرأبا العّباس بالقلعة حتى عقد له السلم عليھا

األقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك مغراوة وصاحب المغرب األوسط، وبثوا دعوة األموية في أعمالھا، وبعث 

ثم .الناصر على أعمال ابنه بالمغرب واتصل يده بيد الخير بن محمد كما كان بين آبائھما وعقد له. في قومهابنه مدين بأمره 

وبعث الناصر قاضيه منذر بن سعد لمشارفة أحوالھما وإصالح ما بينھما فتم ذلك كما أراده، . فسد ما بينھما وتزاحفا للحرب

كر المنصور مع أحمد بن بكر الجذامي عامل فاس بعد أن لحقا بأبي ولحق به سنة خمس وثالثين أخوه البوري فازا من عس
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وصار . يزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بھا متنكرا إلى أن وثب بعاملھا حسن بن قاسم اللواتي وتخلى له عن العمل

وأثار الثوري الناصر سنة خمس . البوري إلى أخيه مدين واقتسم أعمال ابنه معه ومع ابنه اآلخر منقذ فكانوا ثالث األثافي

وأربعين فعقد الناصر البنه منصور على عمله وكانت وفاته وھو محاصر ألخيه مدين بفاس، وأجاز أبناء أبو العيش ومنصور 

  .إلى الناصر فأجزل لھما الكرامة على سنن أبيھما

س وأعمالھا واستفحل أمرھم بالمغرب ثم ھلك مدين فعقد الناصرألخيه أبي منقذ على عمله سنة ثم غلب مغراوة على فا

بئ مرين إلى - وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه وأعماله، وساروا إلى مواطنھم، وأجاز إسمعيل بن البوري ومحمد بن عبد هللا

األندلس فنزلوا بھا إلى أن جازوا مع واضح أيام المنصور كما مر عندما نقض زيري بن عطية طاغيتھم سنة ست وثمانين، 

وغلب عليه ملوكه بني خزرمن . وتغلب بلكين بن زيرى على المغرب األوسط. المغرب ورجعھم إلى أعمالھم فملك واضح

وھلك إسمعيل بن البوري في حروب حماد مع . ولم يزالوا في طاعة بني زيري ومظاھرتھم. مغراوة فاتصلت يد مكناسة

أن ظھرت دولة المرابطين، وغلب يوسف بن باديس بشلف سنة خمس وأربعمائة، وتوارث ملكھم في أعقاب موسى إلى 

تاشفين على أعمال المغرب فزحف إليھم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراھيم بن موسى بن أبي العافية، فاستدعى أھل 

بن  فاس وصريخ زناتة بعد مھلك معنصرة المغراوي فلقي عساكر المرابطين بوادي صفر فھزمھم، وزحف إليه يوسف

  .مكانه فحاصر قلعة فازاز فھزم القاسم بن محمد وجموع مكناسة وزناتة، ودخل فاس عنوة كما ذكرناه في أخبارهتاشفين من 

وفي بعض تواريخ المغرب أن مھلك إبراھيم بن موسى كان سنة . ثم زحف إلى أعمال مكناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم

لك سنة ثالثين، وولي ابنه محمد وھلك سنة ست وأربعين، وولي ابنه وولي ابنه عبد هللا أبو عبد الرحمن، وھ. خمس وأربعمائة

وانقرض ملك مكناسة من المغرب بانقراض ملك مغراوة، . القاسم وھلك بتسول عند اقتحام لمتونة عليه سنة ثالث وستين

مرست بھم الدول، وأناخت واألمر لته وحده، وبقي من قبائل مكناسة لھذا العھد بھذه المواطن أفاريق في جبال تازا بعد ما ت

. ولھم عناء في مظاھرة الدولة، وحقوق عند الحشد والعسكرة. وھم موصوفون بوفور الجباية وقوة الشكيمة. بساحتھم األمم

. أوزاع في القبائل لھذا العھد مفرقون في نواحي أفريقية والمغرب األوسط" غير ھؤالء"ومن مكناسة . وفيھم مؤن من الخيالة

وھذا آخر الكالم في بني ورصطيف، فلنرجع إلى من بقي علينا من ) بكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على هللا بعزيزإن يشأ يذھ(

  .البربر وھم زناتة، وهللا ولي العون وبه المستعان

  أخبار البرانس من البربر
  في عماالت أفريقية والمغربولنبد أ أوال بالخبر عن ھّوارة من شعوبھم وذكر بطونھم وتصاريف أحوالھم وافتراق شعوبھم 

وھّوارة ھؤالء من بطون البرانس باتفاق من نسابة العرب والبربر ولد ھوار بن أوريغ بن برنس، إال ما يزعم بعضھم أنھم 

. تارة يقولون من عاملة إحدى بطون قضاعة، وتارة يقولون من ولد المّسور بن السكاسك بن واثل بن حمير. من عرب اليمن

. ھوار بن أوريغ بن خنون بن المثنى بن المسور: لصواب المّسور بن السكاسك بن أشرس بن كندة وينسبونه ھكذاوإذا تحروا ا

 ً وأنه وقع إلى . وعند ھؤالء أن ھّوارة وصنھاجة ولمطة وكزولة وھكسورة يعرف جميعھم بني ينھل وأن المسور جدھم جميعا

وأنھم زوجوه أختھم تيسكي . لوا وضرا وأداس ونفوس: أربعة إخوة وكانوا. البتر، ونزل على بني زحيك بن مادغيس األبتر

العرجاء بنت زحيك فولدت منه المثنى أبا ھواھـ ة وتزوجھا بعد المسور عاصيل بن زعزاع أبو صنھاجة ولمطة وكزولة 

  .وھكسورة كما يأتي فيما بعد أنھم إخوة المثنى ألمه، وبھا عرف جميعھم
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. ر خبوز وولد خبوز بن المثنى ريغ الذي يقال فيه أوريغ بن برنس، ومنه تفرقت قبائل ھّوارةوولد المثنى بن المسو: قالوا

وعندي، . ھكذا عند بعض نسابة البربر. لقد تھورنا: إنما سميت ھّوارة ألن المسور لما جال البالد ووقع في المغرب قال: قالوا

إن : ويعضد ذلك أن المحققين، ونسابتھم مثل سابق وأصحابه قالوا .وهللا أعلم أن ھذا الخبر مصنوع، وإن أثر الصنعة باد عليه

أجل أن ھوار خلف زحيك على أم أّداس، فربي أداس في حجره وزحيك على  بطون أداس بن زحيك دخلت كلھا في ھّوارة من

حيك فكيف يخلفه ما في الخبر األول ھو جد ھوار ألن المثنى جده األعلى ھو ابن بصكي، وھي بنت زحيك فھو الخامس من ز

  .ھذا بعيد، والخبر الثاني أصح عند نسابتھم من األول. على امرأته

وكان ألوريغ . وأما بطون ھّوارة فكثير وأكثرھم بنو نبه وأوريغ اشتھروا نسبة لشھرته وكبر سنه من بينھم فانتسبوا جميعا إليه

فمن بطون . ھم بطون كثيرة، وكلھم ينسبون إلى ھوارھوار وھو أكبرھم، ومغر وقلدن وملد، ولكل واحد من: أربعة من الولد

مغرماوس وزمور وكياد وسراي ذكر ھذه البطون األربعة ابن حزم، وزاد سابق المطامطي وأصحابه ورجين رمنداسة 

ومن بطون ملد مليلة . وبل ذكر ھذه األربعة ابن حزم وسابق. قمصانة وورصطيف وبيانة: ومن بطون قلدن. وكركورة

ويقال إن ونيفن أيضا من . جميعھم بنو لھان بن ملد وكذا عند سابق: وأسيل ومسراتة ذكرھما ابن حزم وقال: فلووسطط وور

  .لھانة

وعند نسابة البربر من بطونھم غريان ووزغة وزكاوة ومسالتة . ويقال إن مليلة من بطونھم. ومن بطون ھّوارة بنو كھالن

وعند سابق وأصحابه أن بني كھالن وريجن إحدى . العھد ينتسبون إلى ونيفنومجريس لھذا . ويقال إن ونيفن منھم. ومجريس

وأما بطون أداس بن زحيك بن مادغيس األمراء . بطون مغر، وأن من بطون بني كھالن بني كسى وورتاكط ولشوه وھيوارة

ھؤالء باتفاق من ابن حزم . فمنھم ھراغة وترھوتة وشتاتة وأنداوة وھنزونة وأوطيطة وصنبرة. الذين دخلوا في ھؤارة فكثير

  .وسابق وأصحابه

وكانت مواطن الجمھور من ھّوارة ھؤالء، ومن دخل في نسبھم من إخوانھم البرانس والصمغر ألول الفتح بنواحي طرابلس 

مطة ومنھم من قطع الرمل إلى بالد القفر وجاوزوا ل. وكانوا ظواعن واھلين. وما يليھا من برقة كما ذكره المسعودي والبكري

من قبائل الملثمين فيما يلي بالد كوكو من السودان تجاه أفريقية، ويعرفون بنسبھم ھكارة، قلبت العجمة واوه كافأ أعجمية 

ثم كان لھم في الخارّجية والقيام بھا ذكر، . وكان لھم في الرّدة وحروبھا آثار ومقامات. تخرج بين الكاف العربية والقاف

ج على حنظلة منھم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة الفزاري، فكانت بينھما وبين حنظلة وخر. وخصوصا باألباضية منھا

وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست . ثم ھزمھا وقتلھما وذلك سنة أربع وعشرين ومائة أيام ھشام بن عبد الملك. حروب شديدة

  .وخمسين ومائة يحيى بن فوناس منھم، واجتمع إليه كثير من قومه وغيرھم

وكان . ف إليه قائد طرابلس عبد هللا بن السمط الكندي على شاطىء البحر بسواريه من سواحلھم فانھزم وقتل عامة ھّوارةوزح

ثم أجاز منھم إلى األندلس مع طارق رجاالت مذكورون واستقروا . منھم مع عبد الرحمن بن حبيب مجاھد بن مسلم من قواده

ير رندة أيام لمتونة، وبنو ذي النون الذين ملكوھا من أيديھم، واستضافوا معھا ھنالك، وكان من خلفھم بنو عامر بن وھب أم

ثم ثارت ھّوارة من بعد ذلك على إبراھيم بن األغلب سنة ست وتسعين ومائة، . وبنو رزين أصحاب السھلة. طليطلة

يھم ابنه أبا العّباس فھزمھم وتولى كبر ذلك منھم عياض بن وھب وسرح إبراھيم إل. وحاصروا طرابلس وافتتحوھا فخّربوھا

  .وقتلھم وبنى طرابلس
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وحاصروا أبا . وجأجأ ھّوارة بعبد الوھاب بن رستم من مكان أمارتھم بتاھرت فجاءھم واجتمعوا إليه ومعھم قبائل نفوسة

. ء لھمالعّباس بن األغلب بطرابلس إلى أن ھلك أبوه إبراھيم بالقيروان، وقد عھد إليه فصالحھم على أن يكون الصحرا

. ثم أصحبوا بعد ذلك وغزوا مع الجيوش صقلية، وشھد فتحھا منھم زواوة بن نعم الحلفاء. وانصرف عبد الوھاب إلى نفوسة

ثم كان لھم مع أبي يزيد النكاري وفي حروبه مقامات مذكورة، اجتمعوا إليه من مواطنھم بجبل أوراس ومرماجنة لما غلب 

  . الفتنة بنوكھالن وكان من أظھرھم في تلك. األفاعيللى واليته وفعلوا عليه وأخذ أھلھا بدعونه فانحاشوا إ

ثم جرت الدول عليھم أذيالھا، . ولما ھلك أبو يزيد كما نذكره سطا إسمعيل المنصور بھم وأثخن فيھم، وانقطع زكر بني كھالن

ھد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوھا أكرة فمنھم لھذا الع: وأناخت بكالكلھا، وأصبحوا في عداد القبائل الغارمة من كل ناحية

وعباره وشاوية، وآخرون موطنون ما بين برقة واإلسكندرية يعرفون بالمثالينة، ويظعنون مع الحرة من بطون ھيب من سليم 

ظواعن صاروا في عداد الناجعة عرب بني سليم في اللغة . بأرض التلول من أفريقية ما بين تبسة إلى مرماجنة إلى باجة

قد . وسكنى الخيام وركوب الخيل، وكتب اإلبل وممارسة الحروب، وإيالف الرحلتين في الشتاء والصيف كل تلولھم والزي

فأولھم مما يلي تبسة قبيلة ونيقش، ورئاستھم لھذا . نسوا رطانة البربر، واستبدلوا منھا بفصاحة العرب فال يكاد يفرق بينھم

عبد الواحد بن عسكر بن محمد بن يفرن، ثم ألوالد زيتون بن محمد بن يفرن،  العھد في ولد يفرن بن حناش ألوالد سليم بن

  .وكانت الرياسة قبلھم لسارية من بطون ونيفن ومواطنھم ببسائط مزماجنة وتبسة وما إليھما. وألوالد دحمان بن فالن بعده

مؤمن ما بين ولد زعارخ وولد حركات ويليھم قبيلة أخرى في الجانب الشرقي منھم يعرفون بقيصررن ورئاستھم في بيت بني 

وتليھم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منھم يعرفون بنصورة، ورئاستھم في . ومواطنھم بفحص به وما إليھا من نواحي األربس

ويرادفھم في رياسة نصرة قبيلة ورئھامة، ومواطنھم مون تبسة الى حامة إلى جبل . بيت الرماينة لولد سليمان بن جامع منھم

ويجاورھم متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة أخرى من ھّوارة يعرفون بني . زنجار إلى إطار على ساحل تونس وبسائطھاال

جاؤا من مراطنھم بالحجاز مع العرب الھالليين عند . سليم، ومعھم بطن من عرب  مضر من ھذيل بن مدركة بن إلياس

  .ية، واختلطوا بھّوارة  في عدادھمدخولھم إلى المغرب، واستوطنوا بھذه الناحية من أفريق

ومعھم أيضاً بطن آخر من بطون رياح من ھالل ينتمون إلى عتبة بن مالك بن رياح صاروا في عدادھم، وجروا على مجراھم 

ً بطن من مرداس بني سليم يعرفون ببني حبيب. من الظعن والمغرم وھم غارمة . ھو حبيب بن مالك: ويقولون. ومعھم أيضا

وھم أھل بقر وشاء وركوب . ومعظمھم من ھّوارة. وضواحي أفريقية لھذا العھد معمورة بھؤالء الظواعن. ّوارةمثل سائر ھ

للخيل وللسلطان بأفريقية، عليھم وظائف من الجباية، وضعھا عليھم دھاقين العمال بديوان الخراج، قوانين مقررة وتضرب 

  .حضر بمعسكر السلطان متى استنفروا لذلكعليھم مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض ي

ولرؤسائھم آراء قاطعات ومكان في الدول بين رجاالت البدو، ويربطون ھّوارة بمواطنھم األولى من نواحي طرابلس، ظواعن 

وآھلين، توّزعتھم العرب من دباب فيما توزعوه من الرعايا وغلبوھم على أمرھم منذ ضحا عملھم من ظل الدولة فتملكوھم 

ومجريس الموّطنين . ترھونة وورقلة، الظواعن: ملك العبيد للجباية منھم واالستكثار منھم في االنتجاع والحرب مثلت

ومن ھّوارة ھؤالء بآخر عمل طرابلس مما يلي بلد سرت وبرقة قبيلة . بزرنزور من ونيفن وھي قرية من قرى طرابلس

وكثيراً ما ينقلون في سبيل التجارة ببالد . ھم قليلة ويعطونھا من عزةيعرفون بمسراتة لھم كثرة واعتزاز، ووضائع العرب علي

  .وفي بالد الجريد من أفريقية وبأرض السودان إلى ھذا العھد. مصر واإلسكندرية
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أّن في قبلة قابس وطرابلس جباالً متصالً بعضھا ببعض من المغرب إلى المشرق، فأّولھا من جانب الغرب جبل، دمر ) وأعلم(

وفي . أمم من لواتة ويتصلون في بسيطه إلى فاس وصفاقس من جانب الغرب، وأمم أخرى من نفوسة من جانب الشرقيسكنه 

من نفوسة ومغراوة وسدراتة، وھو قبلة طرابلس على ثالث  طوله سبع مراحل، ويتصل به شرقاً جبل نفوسة تسكنه أمة كبيرة

لشرق جبل مسالتة، ويعتمره قبائل ھّوارة إلى بلد مسراتة ويتصل به من جانب ا. وفي طوله سبع مراحل. مراحل عنھا

وكانت ھنالك . وكانت ھذه الجبال من مواطن ھّوارة ونفوسة ولواتة. ويفضي إلى بلد سرت وبرقة وھو آخر جبال طرابلس

إحدى أمصار  ومنھم مكان بني خّطاب ملوك زويلة. وكانت برقه من مواطن ھّوارة ھؤالء. مدينة صغيرة بلد نفوسة قبل الفتح

ولما خربت انتقلوا منھا إلى فّزان من بالد الصحراء .برقة، كانت قاعدة ملكھم حتى عرفت بھم، فكان يقال زويلة بن خّطاب

وأوطنوھا، وكان لھم بھا ملك ودولة، حتى إذا جاء قراقوش الغّزي الناصرّي مملوك تقي الدين ابن أخي صالح الدين، كما 

ميورقي بن مسوفة وأخباره وافتتح زلّة وأوجلة وافتتح فّزن بعدھا، وتقبض على عاملھا محمد بن نذكر في مكانه عند ذكر ال

خّطاب بن يصلتن بن عبد هللا بن صنفل بن خّطاب آخر ملوكھم، وامتحنه وطالبه باألموال، وبسط عليه العذاب إلى أن ھلك، 

  .وانقرض أمر بني خطاب وھؤالء الّھوارّيين

بالمغرب أمم كثيرة في مواطن من أعمال تعرف بھم، وظواعن عن شاوية تنتجع لمسرحھا في نواحيھا، ھّوارة ) ومن قبائل(

وذھب ما كان لھم من االعتزاز والمنعة أيام الفتوحات بسبب الكثرة، وصاروا إلى . وقد صاورا عبيداً للمغارم في كل ناحية

ھرھم بالمغرب األوسط أھل الجبل المطل على البطحاء، وھو ومن أش. االفتراق في األودية بسبب القلة وهللا مالك األمور

وكان الجبل من قبلھم فيما . مشھور باسم ھّوارة وفيه من مسراتة وغيرھم من بطونھم، ويعرف رؤساؤھم من بني إسحق

ر من بني ثم ظھ. فلما انقرضوا صار إليه ھّوارة وأوطنوه، وكانت رئاستھم في بني عبد العزيز منھم. زعموا لبني يلومين

عمھم رجل إسمه إسحق، واستعمله ملوك القلعة، وصارت رئاستھم في عقبه بني إسحق واختّط كبيرھم محمد بن إسحق القلعة 

  .المنسوبة إليھم

واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني عبد الواد على المغرب األوسط، . وورث رئاسته فيھم أخوه حّيون وصارت في عقبه

استعمل أبوتاشفين من ملوكھم يعقوب بن يوسف بن حيون قائداً على بني توجين عندما غلبھم على و. وانتظموا في شرائعھم

وبعد أن غلب بنو مرين بني عبد الواد على المغرب . أمرھم، المغارم عليھم فقام بھا حسن قيام دّوخ بالدھم، وأذل من عزھم

ثم استعمل بعده عمه عبد الرحمن، ثم ابنه . يلة ھؤالءاألوسط استعمل السلطان أبو الحسن عبد الرحمن بن يعقوب على قب

ثم تالشى حال ھذا القبيل وخّف ساكن الجبل بما اضطھدتھم دولة بني عبد الواد، وأجحفت . محمد بن عبد الرحمن بن يوسف

  .وانقرض بيت بني إسحق، واألمر على ذلك لھذا العھد، وهللا وارث األرض ومن عليھا. بھم في الظالمات

  :من بطون البرانس ووصف أحوالھمعن أزداجة ومسطاسة وعجيسة  الخبر
وقد يقال إن أزداجة . أما أزداجة ويعرفون أيضاً وزداجة فمن بطون البرانس، وكثير من نّسابة البربر يعدونھم في بطون زناتة

المغرب األوسط بناحية وكانت مواطنھم ب. مفترقان وكان لھم وفور وكثرة من زناتة ووزداجة من ھّوارة، وأنھما بطنان

ومسطاسة مندرجون معھم فيقال أنھم من عداد بطونھم، ويقال أنھم إخوة . وھران، وكان لھم اعتزاز وآثار في الفتن والحروب

  .مسطاس أخي وزداج وهللا أعلم

ندلس من ساحل وأجاز أبو دليم إلى األ. وكان من رجالتھم المذكورين شجرة بن عبد الكريم المسطاسي وأبو دليم بن خّطاب

وكان من بطون أزداجة بنو مسقن وكانوا يجاورون وھران ونزل . تلمسان، وكان لبنيه بھا ذكر وفي فقھاء قرطبة مكان
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مرسى وھران من رجال الدولة األموية محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون، فداخلوا بني مسكن وملكوا وھران سبع سنين 

ھرت دعوة الشيعة وملك عبيد هللا المھدي تاھرت وولّى عليھا دواس بن صوالت اللھيصي فلما ظ. مقيمين فيھا للدعوة األموية

مسكن في ذلك  من كتامة، وأخذت البرابرة بدعوتھم أوعز دّواس بحصار وھران فرجعوا إليھا سنة سبع وتسعين وداخلوا بني

  .ت ناراً فأجابوھم، وفر محمد بن أبي عون فلحق بدواس بن صوالت واستبيحت وھران وأضرم

ثم جدد بناءھا دّواس وأعاد محمد بن أبي عون إلى واليتھا، فعادت أحسن ما كانت، وأمراء تلمسان لذلك العھد من األدارسة 

ثم ولي على . وكانوا يقيمون دعوة األموية لذلك العھد. بنو أحمد بن محمد بن سليمان، وسليمان أخو إدريس األكبر كما ذكرناه

م بن عبد هللا أبا مالك يغمراسن بن أبي سمحة، وانتقض عليه البربر فحاصروه عند زحف ابن أبي العافية تاھرت أيام أبي القاس

إلى المغرب األوسط بدعوة المروانية وكان ممن أخذ بھا محمد بن أبي عون صاحب وھران وسّرح أبو القاسم ميسوراً مواله 

عمله، ثم نكث محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب،  إلى المغرب وأتاه محمد بن عون بطاعته فقبلھا وأقره على

  .وراجع طاعة المروانية

وكان الناصر عقد . ثم كان شأن أبي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على العبيدّيين، واستفحل أمر زناتة واخذوا بدعوة المروانّيين

ي عون وقبائل أزداجة في الطاعة للعداوة بين ليعلى بن أبي محمد اليفرني على المغرب، فخاطبه بمراوغة محمد بن أب

ثم تغلب عليھم واستأصلھم وفرق جماعتھم وذلك لسنة ثالث . القبيلتين بالمجاورة، وزحف إلى أزداجة فحصرھم بجبل كيدرة

ندلس واستلحم أزداجة ولحق رئاستھم باأل. إفتتحھا عنوة وأضرمھا ناراً  وأربعين وثلثمائة، ثم زحف إلى وھران ونازلھا، ثم

فكانوا بھا، وكان منھم خزرون بن محمد من كبار أصحاب المنصور بن أبي عامر وابنه المظّفر وأجاز إلى المغرب وبقي 

  .أزداجة بعد ذلك على حال من الھضيمة والمذلّة وانتظموا في عداد المغارم من القبائل

االسم البطن، فإن البربريسّمون البطن بلغتھم  وھم بطون البرانس من ولد عجيسة من برنس ومدلول ھذا): وأما العجيسة(

ً مخففة، وكان لھم بين البربر كثرة وظھور، وكانوا مجاورين في  عّدس بالدال المشددة فلما عربتھا العرب قلبت دالھا جيما

نون جبل وبقاياھم لھذا العھد في ضواحي تونس والجبال المطلة على المسيلة، وكانت منھم من بطون يسك. بطونھم لصنھاجة

ثم . ولما ھزمه المنصور لجأ اليھم واعتصم بقلعة كتامة من حصونھم حتى اقُتِحم عليه. وكان لھم في فتنة أبي يزيد أثر. القلعة

ً لبناء مدينة وكانت حاضرة . فاختطھا بينھم ونزلھا ووسع خطتھا واستبحر عمرانھا 0بادر حّماد بن بلكيّن من بعد ذلك مكانا

ت ھذه المدينة من جدة عجيسة لما تمرّست بھم، وخضدت من شوكتھم وراموا كيد القلعة مراراً، وأجلبوا لملك آل حماد فأخلف

ثم ھلكوا وھلكت القلعة من بعدھم وورثت مواطنھم بذلك الجبل عياض من . على ملوكھا باألعياص منھم فاستلحمھم السيف

  .غرب كثير من عجيسة ھؤالء مفترقون فيھم وهللا أعلموفي القبائل بالم. أفاريق العرب الھاللّيين وسمّي الجبل بھم

  :والثورة وما صار لھم من الدعاء إلدريس األكبر وما كان لھم من الردةالخبر عن أوربة من بطون البرانس 
وسة وكانت البطون التي فيھا الكثرة والغلب من ھؤالء البربر البتركلھم لعھد الفتح أوربة وھّوارة وصنھاجة من البرانس ونف

ً وقوة وھم من ولد . وزناتة ومطغرة ونفزاوة من البتر، وكان التقدم لعھد الفتح ألوربة ھؤالء بما كانوا أكثر عدداً وأشد بأسا

وكان أميرھم بين يدي . أورب بن برنس، وھم بطون كثيرة، فمنھم بجاية ونفاسة ونعجة وزھكوجة ومزياتة ورغيوة وديقوسة

  .ت بن برزياتالفتح سكرديد بن زوغي بن بارز
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ولي عليھم مدة ثالث وسبعين سنة، وأدرك الفتح اإلسالمي، ومات سنة إحدى وسبعين وولي عليھم من بعده كسيلة بن لزم 

ولما نزل أبو المھاجرتلمسان سنة خمس وخمسين، كان كسيلة بن لزم مرتاداً بالمغرب . األوربي فكان أميراً على البرانس كلھم

  .ة وغيرھم فظفر به أبو المھاجر وعرض عليه اإلسالم فأسلم، واستنقذه وأحسن إليه وصحبهاألقصى في جموعه من أورب

وقدم عقبة في الوالية الثانية أيام يزيد سنة إثنتين وستين فاضطغن عليه صحابته ألبي المھاجر، وتقدم أبو المھاجر في 

ولقيه ملوك البربر ومن انضم إليه من . فدوخه اصطناعه فلم يقبل وزحف إلى المغرب؛ وعلى مقدمته زھير بن قيس البلويّ 

الفرنجة بالزاب وتاھرت فھزمھم واستباحھم، وأذعن له بليان أمير غمارة والطفه وھاداه، ودله على عورات البرابرة وراءه 

  .بوليلة والسوس وما واالھما من مجاالت الملثمين فغنم وسبى، وانتھى إلى ساحل البحر، وقفل ظافراً 

ً بسلخ شاة بين يديه فدفعھا إلى غلمانه، وأراده . اتة تلك يستھين كسيلة ويستخف به وھوفي اعتقالهوكان في غز وأمره يوما

 ً وجعل كلما دّس يده في الشاة يمسح بلحيته، والعرب يقولون ما . عقبة على أن يتوالھا بنفسه، وانتھره فقام إليھا كسيلة مغضبا

: وبلغ ذلك أبا المھاجر فنھى عقبة عنه وقال. قول لھم شيخ منھم إن البربري يتوعدكمھذا جيد للشعر في: ھذا يا بربري؟ فيقول

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  يستألف جبابرة العرب، وأنت تعمد إلى رجل جبار في قومه بدار عزة قريب عھد 

  .هوخوفه فتكه فتھاون عقبة بقول. بالشرك فتفسد قلبه وأشار عليه بأن يوثق منه

ً ثقة بما دوخ من البالد، وأذل من البربر حتى بقي  فلما قفل عن غزاته وانتھى إلى طبنة صرف العساكر إلى القيروان أفواجا

فلما نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسيلة بن لزم ودلوه . وسار إلى تھودة أوبادس لينزل بھا الحامية. القليل من الناس

، وراسل بني عمه ومن تبعھم من البربر، واتبعوا عقبة وأصحابه رضي هللا عنه حتى إذا غشوه على الفرصة فيه فانتھزھا

بتھودة ترّجل القوم وكسروا أجفان سيوفھم، ونزل الصبر واستلحم عقبة وأصحابه رضي هللا عنھم ولم يفلت منھم أحد، وكانوا 

، وفيھم أبو المھاجر كان أصحبه في اعتقاله فأبلى رضي كبار الصحابة والتابعين استشھدوا في مصرع واحد من زھاء ثلثمائة

هللا عنه في ذلك اليوم البالء الحسن وأجداث الصحابة رضي هللا عنھم أولئك الشھداء عقبة وأصحابه بمكانھم ذلك من أرض 

  .الزاب لھذا العھد

ظان البركة، بل ھو أشرف وقد جعل على قبرأسنمة ثم جّصص واتخذ عليه مسجد عرف بإسمه وھو في عدد المزارات وم

مزور من األجداث في بقاع األرض لما توفر فيه من عدد الشھداء من الصحابة والتابعين الذين ال يبلغ أحد مّد أحّدھم وال 

نصيفه، وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أوس األنصاري وبزيد بن خلف العبسي ونفر معھم ففداھم ابن مصاد صاحب 

يس البلوّي بالقيروان، وبلغه الخبر فخرج ھارباً وارتحل بالمسلمين ونزل برقة وأقام بھا ينتظر المدد وكان زھير بن ق. قفصة

واجتمع إلى كسيلة جميع أھل المغرب من البربر والفرنجة، وزحف إلى القيروان فخرج العرب منھا ولحقوا . من الخلفاء

خل القيروان وأقام أميراً على أفريقية ومن بقي بھا من العرب بزھير بن قيس، وبقي بھا أصحاب الذراري واألثقال فأمنھم ود

  .خمس سنين

وقارن ذلك مھلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس مع المروانية بمرج راھط، وحروب آل الزبير فاضطرب أمر 

بن مروان من بعد ذلك  ثم استقل عبد الملك. الخالفة بعض الشيء واضطرم المغرب ناراً،وفشت الرّدة في زناتة والبرانس

وكان زھير بن قيس مقيماً ببرقة مند مھلك عقبة، فبعث إليه بالمدد ووالّه حرب البرابرة . بالخالفة وأذھب بالمشرق آثار الفتنة

وجمع كسيلة البرانس وسائر البربر، ولقيه بجيش من . والثأر بدم عقبة فزحف إليھا في آالف من العرب سنة سبع وستين

وان، واشتد القتال بين الفريقين،ثم انھزم البربر وقتل كسيلة ومن ال يحصى منھم، واتبعھم العرب إلى مرماجنة ثم نواحي القير
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إلى ملوية، وذل البربر ولجأوا إلى القالع والحصون وخضدت شوكة أوربة من بينھم، واستقر جمھورھم بديار المغرب 

وليلى بالمغرب وكانت ما بين موضع فاس ومكناسة بجانب جبل  واستولوا على مدينة. األقصى فلم يكن بعدھا لھم ذكر

زرھون وأقاموا على ذلك، والجيوش من القيروان تدّوخ المغرب مرة بعد أخرى إلى أن خرج محمد بن عبد هللا بن حسن بن 

ي بن حسن ثم خرج بعده ابن عمه حسين بن عل. خمس وأربعين ومائة الحسن بن علي أيام المنصور، وقتل بالمدينة سنة

المثلّذث بن حسن المثنى بن الحسن السبط أيام الھادي وقتل بفخ على ثالثة أميال من مكة سنة تسع وستين ومائة، واسلتحم 

وفر إدريس بن عبد هللا إلى المغرب ونزل على أوربة سنة إثنتين وسبعين ومائة، وأميرھم يومئذ بو ليلى . كثير من أھل بيته

واجتمعت عليه زواغة ولواتة وسدراتة، وغماتة . ميد منھم فأجاره، وجمع البرابر على دعوتهإسحق بن محمد بن عبد الح

وتم له الملك والسلطان بالمغرب، وكانت له الدولة التي . ونفرة ومكناسة وغمارة وكافة برابرة المغرب فبايعوه وائتمروا بأمره

  .ين وهللا تعالى أعلمورثھا أعقابه إلى حين انقراضھا، كما ذكرنا في دولة الفاطميّ 

الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان لھم من العز والظھور علي القبائل وكيف تناولوا الملك من أيدي األغالبة بدعوة 

  الشيعة
ً في الملك عند نسابة البربرمن ولد كتام بن برنس ً وقوًة، وأطولھم باعا ، ھذا القبيل من قبائل البربر بالمغرب، وأشدھم بأسا

وأّول ملوكھم أفريقش بن قيس بن صيفي من . ويقال كتم ونّسابة العرب يقولون إنھم من حمير ذكر ذلك ابن الكلبّي والطبريّ 

ويقال أقام في . ملوك التبابعة، وھو الذي افتتح أفريقية وبه سميت، وقتل ملكھا جرجير وسفي البربر بھذا اإلسم كما ذكرناه

  البربر من حمير صنھاجة

ة فھم إلى اليوم فيھم، وتشّعبوا في المغرب وانبثوا في نواحيه إالّ أن جمھورھم كانوا ألول الملّة بعد تھييج الرّدة وطفئت وكتام 

ً إلى جبل أوراس من ناحية القبلة وكانت بتلك المواطن بالد . تلك الفتن، موطنين بأرياف قسطنطينية إلى تخوم بجاية غربا

ومجاالت تقلّبھم مثل أبكجان وسطيف وباغاية ونقاوس ويلزمة ويتكست وميلة وقسطنطينة  مذكورة أكثرھا لھم وبين ديارھم

  .والسيكرة والقّل وجيجل، من حدود جبل أوراس إلى سيف البحر ما بين بجاية وبونة

م بنو فالسة ودنھاجة ومتوسة ووريسن كلھ وكانت بطونھم كثيرة يجمعھا كلھا غرسن ويّسودة إبنا كتم بن برنس فمن يسودة

ومن غرسن مصالة وقالن وما وطن ومعاذ بنو غرسن . وإلى دنھاجة ينسب قصور كتامة بالمغرب لھذا العھد. يسود ة بن كتمٍ 

بن كتم، ولھيفة وجيملة ومسالته بنو بناوة بن غرسن، وملوسة من إيان ولطاية وإيجانة وغسمان وأوباست بنوتيطاسن  بن 

وبعد . لوسة ھؤالء بنو زلدوي أھل الجبل المطل على قسطنيطينة لھذا العھدومن م. غرسن وملوسة من إيان بن غرسن

وعذ ابن حزم منھم زواوة بجميع بطونھم وھو الحق على ما . البرابرة من كتامة بنو يستيتن وھشتيوة ومصالة وبني قنسيلة

  .تقدم

وم، ولم يزالوا بھذه المواطن وعلى ھذه وكان من ھذه البطون بالمغرب األقصى كثير منتدبون عن مواطنھم وھم بھا إلى الي

ولم تكن الدولة تسومھم بھضيمة وال ينالھم تعسف العتزازھم . الحالة من لدن ظھور الملّة وملك المغرب إلى دولة األغالبة

دولة  بكثرة جموعھم، كما ذكره ابن الرقيق في تاريخه إلى أن كان من قيامھم في دعوة الشيعة ما ذكرناه في دولتھم عند ذكر

ولما صار لھم الملك بالمغرب زحفوا إلى المشرق . الفاطمّيين إثر دولة بني العّباس، فأنظره ھنالك وتصفحه نجد تفصيله

فملكوا اإلسكندرية ومصر والشام، واختطوا القاھرة أعظم األمصار بمصر، وارتحل المعز رابع خلفائھم فنزلھا وارتحل معه 

  .لة ھنالك وھلكوا في ترفھا وبذخھاكتامة على قبائلھم واستفحلت الدو
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وبقي في مواطنھم األولى بجبل أوراس وجوانبه من البسائط بقايا من قبائلھم على أسمائھا وألقابھا، واالخرون بغير لقبھم 

ً في  وكلھم رعايا معبدون للمغارم إال من اعتصم بفتنة الجبل مثل بني زلدوي بجبالھم وأھل جبال جيجل وزواوة،  أيضا

وال أدري الى من يرجعون من قبائل . وأما البسائط فأشھر من فيھا منھم قبائل سدويكش ورئاستھم في أوالد سواق. ھمجبال

األخبار، ونحن اآلن ذاكرون ما عرفناه من أخبارھم المتأخرة بعد  إال أنھم منھم باتفاق من أھل. كتامة المسمين في ھذا الكتاب

  .دولة كتامة وهللا تعالى ولي العون

  إليھم من بقايا كتامة في مواطنھمالخبر عن سدويكش ومن 
ھذا الحي لھذا العھد وما قبله من العصور يعرفون بسدويكش وديارھم في مواطن كتامة ما بين قسطنطينة وبجاية في البسائط 

والبؤرة وبني  منھا، ولھم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون وطرغيان وموليت وبني فتنة وبني لمائي وكايارة وبني زغالن

مروان وواركسن وسكوال وبني عياد، وفيھم من لماية ومكالتة وريغة، والرياسة على جميعھم في بطن منھم يعرفون أوالد 

وكان جميع ھذه البطون وعيالھم غارمة فيمتطون الخيل ويسكنون الخيام ويظعنون على . سواق لھم جمع وقوة وعدد وعدة

وھم ينتفون من نسب . وھذا شأن القبائل األعراب من العرب لھذا العھد. لك الوطن استقامةاإلبل والبقرولھم مع الدول في ذ

كتامة ويفرون منه، لما وقع منذ أربعمائة سنة من النكير على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدولة بعدھم، فيتفادون 

وإنما ھم من بطون كتامة، وقد ذكرھم مؤرخو . حوربما انتسبوا في سليم من قبائل مضر وليس ذلك بصحي. باالنتساب إليھم

  .صنھاجة بھذا النسب، ويشھد لذلك الموطن الذي استوطنوه من أفريقية

ويذكر نّسابتھم ومؤرخوھم أن موطن أوالد سواق منھم كان في قالع بني بو خصرة من نواحي قسطنطينة ومنه انتقلوا 

فأما أوالد . أوالد عالوة بن سواق وأوالد يوسف بن حّمو بن سواق: وھموأوالد سواق بطنان . وانتشروا في سائر تلك الجھات

عالوة فكانت الرياسة على قبائل سدويكش لھم فيما سمعناه من مشيختنا، وأن ذلك كان لعھد دولة الموحدين وكان منھم علي بن 

  .ي وعزل تازير ابن أخيه طلحةعالوة وبعده إبنه طلحة بن علي، وبعده أخوه يحيى بن علي، وبعده أخوھما منديل بن عل

ولما بويع السلطان أبو يحيى بقسطنطينة سنة عشر من ھذه المائة وقع من تازير انحراف عن طاعته واعتلوا بطاعة ابن 

ثم استبدل منھم أجمعين بأوالد يوسف فشمروا في طاعته وأبلوا، وغلب السلطان . الخلوف بجاية، فقدم عوضاً منه عّمه منديل

وقتل ابن الخلوف فظھر أوالد يوسف وزحموا أوالد عالوة، وأخرجوھم من الوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق على بجاية 

وھم . واتصلت الرياسة على سدويكش في أوالد يوسف. ھالل، وسكنوا في جوارھم بجبلھم الذي أوطنوه المطل علٮالمسيلة

و إبراھيم بن يوسف، والعزيزيون وھم بنو منديل، وظافر وجري بنو محمد بن يوسف وبنو المھدي وبن: لھذا العھد أربع قبائل

وأوالد محمد والعزيزيون . وسّيد الملوك والعّباس وعيسى، والستة أوالد يوسف وھم أشقاء، وأّمھم تاعزيزت فنسبوا إليھا

  .يوطنون بنواحي بجاية وأوالد المھدي وإبراھيم بنواحي قسطنطينة

ل األربع تجتمع تارة في بعضھم وتفترق أخرى إلى ھذا العھد، وكانت األخرى دولة موالنا وما زالت الرياسة في ھذه القبائ

  .السلطان أبي يحيى، اجتمعت رئاستھم لعبد الكريم بن منديل بن عيسى من العزيزيين

نو مرين ولما تغلب ب. ثم افترقت واستقل كل بطن من ھؤالء األربعة برياسة وأوالد عالوة في خالل ھذا كله بجبل عياض

على أفريقية أنكر السلطان أبو عنان أوالد يوسف ورماھم بالميل إلى الموحدين وصرف الرياسة على سدويكش إلى مھنا بن 

  .ورجع أوالد عالوة إلى مكانھم من جبل عياض. تاريز بن طلحة من أوالد عالوة فلم يتم له ذلك، وقتله أوالد يوسف
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وفي . العزيز بن زرّوق بن علي بن عالوة، وھلك ولم تجتمع رئاستھم بعده ألحد وكان رئيسھم لھذه العصور عدوان بن عبد

ومواطنھم في جوار لواتة بجبل . بطون سدويكش ھؤالء بطن مرادف أوالد سواق في الرياسة على أحيائھم وھم بنو سكين

ر بن موسى واختصه السلطان أبو أدركنا ابنه صخ. تابور وما إليه من نواحي بجاية، ورياستھم في بني موسى بن ثابر منھم

ثم عرف بعده في الوفاء إبنه األميرأبوحفص فلم يزل معه إلى أن وقع . يحيى بالرياسة على قومه، وكان له مقامات في خدمته

به بنومرين بناحية تابس وجيء به مع أسرى الوقيعة فقطعه السلطان أبو الحسن من خالف، وھلك بعد ذلك وقام برئاسته إبنه 

هللا وكان له فيھا وفي خدمة السلطان ببجاية شأن إلى أن ھلك ألعوام ثمانين، وولي إبنه محمد من بعده، وهللا وارث عبد 

  .األرض ومن عليھا

  قسطنطينة من بقايا كتامة ىالخبرعن بني ثابت أھل الجبل المطل عل 

، المعروف برياسة أوالد ثابت بن حسن بن أبي ومن بطون كتامة وقبائلھم أھل الجبل المطل على القل ما بينه وبين قسطنطينة

ويقال إن أبا بكر ھذاالجد ھو الذي فرض المغرم على أھل ھذا الجبل أليام الموّحدين، ولم يكن قبل ذلك . بكر من بني تليالن

بالطاعة فلما انقرض ملك صنھاجة وغلب الموّحدون على أفريقية وفد أبو بكر ھذا على الخليفة بمراكش ونجع . عليه مغرم

واالنقياد، وتقرب إليه بفرض المغرم على قبيلة بالجبل، وكان لثابت ھذا من الولد علي وحسن وسلطان وإبراھيم، كلھم رأسوا 

والبن عمر لدولة طرابلس أعوام إحدى عشر . وأما حسن منھم فحجب السلطان أبا يحيى ألول دولته وفي عنيته. بالجبل

السلطان بجاية وقتل ابن خلوف ورجع ابن عمر من تونس إلى حجابته وجد حسن بن ثابت فلما تملّك . وسبعمائة كما نذكره

وكان آخرھم رياسة بالجبل علّي، أدرك دولة بني مرين . معسكراً بفرجيوة النقضاء مسغارم الوطن، فبعث إليه من قتله

ستجد موالنا السلطان أبو العّباس دولته ولما ا. ووفد على السلطان أبي عنان بفاس. وولي بعده ابن عبد الرحمن. بأفريقية

واستعمل في الجبل عماله وھو جبل . بأفريقية استولى عليھم ومحا أثر مشيختھم ورئاستھم وصّيرھم من عداد جنده وحاشيته

ً تبائل أخرى بناحية تدلس في ھضابه . مطاوع، وجبايته مؤداة لصولته وجواره للعسكر بقسطنطينة ومن بقايا كتامة أيضا

وبالمغرب األقصى منھم قبيلة من بني يستيتن بجبل قبلة جبل يزناسن، وقبيلة أخرى . تنفة بھا، وھم في عداد القبائل الغارمةمك

ونسب كتامة لھذا العھد . بناحية الھبط مجاورون لقصر ابن عبد الكريم وقبائل أخرى بناحية مّراكش نزلوا مع صنھاجة ھنالك

ومذاھبھا الكفرية، حتى صار  دولة لما نكرتھم الدول من بعدھم أربعمائة سنة بانتحالھم الرافضةبين القبائل المثل السائر في ال

  .كثير من أھل نسبھم يفرون منه، وينتسبون فيمن سواھم من القبائل فراراً من ھجنته والعزة لته وحده

  :اإللمام بذكر زواوة من بطون كتامة
ا تراه محتفة ببجاية إلى تدلس في جبال شاھقة وأوعار متسنمة، ولھم بطون ھذا البطن من أكبر بطون البربر ومواطنھم كم

وعامة نّسابة البربر على أنھم من بني . وشعوب كثيرة، ومواطنھم متصلة بمواطن كتامة وھؤالء، وأكثر الناس جاھلون بنسبھم

وأنظاره إنما يعذونھم في بطون كتامة والمّحققون من النّسابة مثل ابن حزم . سمكان بن يحيى بن ضريس، وأنھم إخوة زواغة

. وبالمغرب األقصى من موطن كتامة. وإال فأين مواطن زواغة؟ وھي طرابلس. والمواطن أوضح دليل عليه. وھو األصوب

وإنما حمل على الغلط في نسبھم إلى كتامة تصحيف، اسم زوازة بالزاي بعد الواو، وھم إخوة زواغة بال شك فصحف ھذا 

ثم استمر التصحيف وجمعاً في نسب سمكان وهللا أعلم، وقد مر ذكرھم ھنالك . بالواو فعد زواوة إخوان زواغة القارىء الزاي

  .مع ذكر زواغة وتعديد بطونھم
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  :الخبر عن صنھاجة من بطون البرانس وما كان لھم من الظھور والدول في بالد المغرب واألندلس
أھل الغرب لھذا العھد وما قبله ال يكاد قطرمن أقطاره يخلومن بطن من بطونھم في ھذا القبيل من أوفر قبائل البربر، وھوأكثر

وكان لھم في الردة ذكر وفي الخروج على األمراء . جبل أوبسيط، حتى لقد زعم كثيرمن الناس أنھم الثلث من أمم البربر

ر نسبھم فإنھم من ولد صنھاج وھو صنھاج وأما ذك. بأفريقية شأن تقدم منه في صدر ذكر البرابر، ونذكر منه ھنا ما تيسرّ 

وھو . إال أن العرب عربته وزادت فيه الھاء بين النون واأللف فصار صنھاج. بالصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من الجيم

ما تقدم في عند نّسابة البربر من بطون البرانس من ولد برنس بن بر وذكر ابن الكلبّي والطبري أنھم وكتامة جميعاً من حمير ك

  .كتامة، وفيما نقل الطبري في تاريخه أنه صنھاج بن يصوكان بن ميسور بن الفند بن أفريقش بن قيس

وبعض النّسابة يزعم أنه صنھاج بن المثّنى بن المنصوربن المصباح بن يحصب بن مالك بن عامربن حمير األصغرمن سبأ 

وأما . د مرذكره في أنساب حمير وليس كما ذكر وهللا أعلموق. كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي دولتھم وجعله ليحصب

المحّققون من نّسابة البربر فيقولون ھو صنھاج بن عاميل بن زعزاع بن قيمتا بن سدور بن موالن بن يصلين بن يبرين بن 

ن امھم ويزعمون أن جزول واللمط وھكسور إخوة صنھاج، وأ. مكسيلة بن دقيوس بن حلحال بن شرو بن مصرايم بن حام

فھذه القبائل األربعة من القبائل إخوة ألم . وھي بنت زحيك بن مادغيس، ويقال لھا العرجاء. األربعة نصكي، وبھا يعرفون

  .وهللا أعلم

ومن . وأما بطون صنھاجة فكثيرة فمنھم بلكانة وأنجفة وشرطة ولمتونة ومسوفة وكدالة ومندلسة وبنو وارث وبنو يتيسن

ھكذا يكاد نقل بعض نّسابة البربر في كتبھم وذكر آخرون من مؤّرخي . ت وبنو تسليب وفشتالة وملوانةبطون أنجفة بنو مزوار

 ً وكان أعظم قبائل . وذكر ابن الكلبّي والطبري أن بالدھم بالصحراء مسيرة ستة أشھر. البربرأن بطونھم تنتھي إلى سبعين بطنا

ومواطن مسوقة . م ما بين المغرب األوسط وأفريقية، وھم أھل مدروكانت مواطنھ. صنھاجة بلكانة وفيھم كان الملك األول

  .ولمتونة وكدالة وشرطة بالصحراء، وھم أھل وبر

ولصنھاجة والية لعلي بن أبي طالب كما أن لمغراوة والية لعثمان بن . وأما أنجفة فبطونھم مفترقة، وھم أكثر بطون صنھاجة

وكان من مشاھيرھم في الدولة اإلسالمية ثابت بن . ف سبب ھذه الوالية وال أصلھاعّفان رضي هللا تعالى عنھما إال أنا ال نعر

وعبد هللا بن سكرديرلك، وعّباد صادق من قّواد حّماد بلّكين، وسليمان : وزريون ثار بأفريقية أيام السّفاح عند انقراض األموية

. ، وھو حمدون بن سليمان بن محمد بن علي بن علموبنو جدون وزاريني حضاد. بن مطعمان بن عليان أيام باديس بن بلّكين

وكان الملك في . منھم ميمون بن جميل ابن اخت طارق، مولى عثمان بن عّفان صاحب فتح األندلس في آخرين يطول ذكرھم

غرب الطبقة األولى لمكانة ملوك أفريقية واألندلس، والثانية مسوقة ولمتونة من الملّثمين ملوك الم: صنھاجة في طبقتين

  .المسمون بالمرابطين، ويأتي ذكرھم كلھم إن شاء هللا تعالى وهللا أعلم

  :الطبقة األولى من صنھاجة وما كان لھم من الملك
الجزائر ولمدية ومليناتة من مواطن بني  كان أھل ھذه الطبقة بنو ملكان بن كرت، وكانت مواطنھم بالمسيلة إلى حمرة إلى

وكان معھم بطون كثيرة من صنھاجة أعقابھم ھنالك من متنان . مواطن الثعالبة لھذا العھديزيد وحصين والعطاف من زغبة، و

وأنوغة وبنوعثمان وبنو مزغنة وبنو جعد وملكانة وبطوية وبنو يفرن وبنو خليل، وبعض أعقاب ملكانة بجھات بجاية 

بن منقوش بن صنھاج األصغر وھو صناك بن ونواحيھا، وكان التقدم منھم جميعأ لبلكانة وكان كبيرھم لعھد األغالبة مناد 
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واسفاق بن جبريل بن يزيد بن واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عثمان بر سكاد بن ملكان بن كرت بن صنھاج األكبر، 

ً من أفريقية : ھكذا نسبه ابن النحوّي، من مؤرخي األندلس، وذكر بعض مؤرخي المغرب أن مناد بن منقوش ملك جانبا

  .األوسط مقيماً لدعوة بني العّباس، وراجعاً إلى أمر األغالبة والمغرب

وكانت بينه وبين مغراوة من زناتة المجاورين له من . وأقام أمره من بعده إبنه زيري بن مناد، وكان من أعظم ملوك البربر

ليھم، للوالية التي لعلّي رضي ولما استوسق الملك للشيعة بأفريقية تحيز إ. جھة المغرب األوسط كما نذكر حروب وفتن طويلة

وانحرفت لذلك مغراوة . وكان من أعظم أوليائھم، واستطال بھم على عدوه من مغراوة فكانوا ظھراً له عليھم. هللا عنه فيھم

وسائر زناتة عن الشيعة سائر أيامھم، وتحيزوا إلى المروانّيين ملوك العدوة باألندلس فأقاموا دعوتھم بالمغرب األوسط 

ولما كانت فتنة أبي يزيد، والتاث أمر العبيدّيين بالقيروان والمھدّية كان لزيري بن . صى كما نذكره بعد إن شاء هللا تعالىواألق

  .مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يزيد وأعقابھم وتسريب الحشود إلى ماصرة العبيدّيين بالقيروان كما ستراه

بل تيطرا لھذا العھد حيث مواطن حصين وحّصنھا بأمر المنصور، وكانت من أعظم واحفظ مدينة أشير للتحّصن بھا سفح الج

وحين نازل أبا إسمعيل . واتسعت بعد ذلك خطتھا واستبحر عمرانھا، ورحل إليھا العلماء والتّجار من القاصية. مدن المغرب

. ر، وعظمت نكايته في العدو وكان الفتحالمنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من حشود البرب

وعقد له على قومه وأذن له في اتخاذ القصور . وصحبه المنصور إلى أن انصرف من المغرب ووصله بصالت سنّية

  .وعقد له على تاھرت وأعمالھا. والمنازل والحمامات بمدينة أشير

ني مزغنة بساحل البحر ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من ثم اختّط ابنه بلكّين بأمره وعلى عھده مدينة الجزائر المنسوبة لب

وھم بطن من بطون صنھاجة وھذه المدن لھذا العھد من أعظم مدن المغرب األوسط، ولم يزل زيري . شلف ومدينة لمدونة

رب األقصى أيام معّد ولما نھض جوھر الكاتب إلى المغ. على ذلك قائماً بدعوة العبيدّيين منابذاً لمغراوة، واتصلت الفتنة فيھم

ولما ظھر يعلّى بن محمد اليفرني . المعز لدين هللا أمره أن يستصحب زيري بن مناد فصحبه إلى المغرب وظاھره على أمره

ولما نزل جوھر فاس وبھا أحمد بن بكر الجذامي وطال حصاره إياھا كان لزيري في حصارھا . اتھمه زناتة بالمماألة عليه

  .سھر ذات ليلة وصعد سورھا فكان الفتح. تحھا على يدهأعظم العياء، وكان ف

ولما استمرت الفتنة بين زيري بن مناد ومغراوة، ووصلوا أيديھم بالحكم المستنصري وأقاموا الدعوة المروانية بالمغرب 

ى المغرب األوسط، وشّمر محمد بن الخير بن محمد بن خزر لذلك، رماه معّد لقريعة زيري وقومه من صنھاجة وعقد له عل

وأقطع له ما افتتح من أقطاره فنھض زيري في قومه، واحتشد أھل وطنه وقد جمع له محمد بن الخير وزناتة فسّرح إليھم ولده 

واختل مصاف مغراوة . بلكّين في مقدمة، وعارضھم قبل استكمالھم التعبئة، فدارت بينھم حرب شديدة بعد العھد بمثلھا يومئذ

بن الخير بالمھلكة، وعلم أنه أحيط به مال إلى ناحية من العسكر، وتحامل على سيفه فذبح نفسه ولما أيقن محمد . وزناتة

  .وانفض جموع زناتة واستمرت الھزيمة عليھم سائر يومھم فاستلحموا، ومكثت عظامھم ماثلة بمصارعھم عصوراً 

وان فعظم سروره وغم لھا الحكم وھلك فيما زعموا بضعة عشر أميراً منھم، وبعث زيري برؤوسھم إلى المعز بالقير

واستطال زيري وصنھاجة على بوادي المغرب، وعلب يده على جعفر بن . المستنصري صاحب الدعوة بما أوھنوا من أمره

واستدعى معّد جعفر بن علي من المسيلة . علي صاحب المسيلة والزاب وسما به في الرتب عند الخالفة وتاخمه في العمالة

وبعث معد المعز بعض مواليه . ن اعتزم على الرحيل إلى القاھرة فاستراب بما كانت السعاية كبرت فيهلتولية أفريقية حي
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فخافه جعفر على نفسه، وھرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه، وألقوا بيده زمام أمرھم، وقام فيھم بدعوة الحكم 

  .قبل استفحالھم فزحف إليھم واقتتلوا قتاالً شديداً وفاوضھم زيري الحرب . المستنصري، وكانوا أقدم لھا إجابة

وكانت على زيري الدبرة، وكبا به فرسه، وأجلت الھزيمة عن مصرعه ومصارع حاميته من قومه، فحروا رأسه وبعثوا به 

. لنصرةإلى الحكم المستنصري بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من أمرائھم يؤّدون الطاعة ويؤكدون البيعة، ويجمعون لقومھم ا

وھلك زيري ھذا سنة ستين وثلثمائة لست وعشرين سنة من . وكان مقّدم وفدھم يحيى بن علي أخو جعفر ھذا كما ذكرناه

ولما وصل خبره إلى ابنه بلكّين وھو بأشير نھض إلى زناتة ودارت بينھم حرب شديدة فانھزمت زناتة وثأر بلكّين . واليته

أثره، وعقد له على عمل أبيه بأشير وتيھرت وسائر أعمال المغرب، وضم إليه  بأبيه وقومه واتصل ذلك بالسلطان محمد

المسيلة والزاب وسائر عمل جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت واليته، وأثخن في البربر أھل الخصوص من أحرابة 

ة أفريقية فقدم سنة إحدى ثم رجع واستقدمه السلطان لوالي. وھوارة ونفرة وتوغل في المغرب في طلب زناتة فأثخن فيھم

. ثم نھض السلطان إلى القاھرة واستخلفه كما نذكره. وستين ووثلثمائة واستبلغ السلطان في تكريمه ونفس ذلك عليه كتامة

  .وكان ذلك أّول دولة آل زيري بأفريقية وهللا تعالى أعلم

  دولة آل زيري بن مناد
  ھذه الطبقة بأفريقية و أولية أمرھم وتصاريف أحوالھم من الخبر عن دولة آل زيري بن مناد والة العبيديين

لما أخذ المعّز في الرحلة إلى المشرق، وصرف اھتمامه إلى ما يتخفف وراء ظھره من الممالك والعماالت، ونظر فيمن يوليه 

دولة، فعثر اختياره أمر أفريقية والمغرب ممن له الغناء واالضطالع، وبه الوثوق من صدق التشييع ورسوخ القدم في دراية ال

زيري بن مناد، ولّي الدولة منذ عھد سلفه بموجب عھد أخذه من أيدي زناتة أعدائھا في سبيل الذب عن الدعوة  على بلكّين بن

  .والمظاھرة للدولة

  :دولة بلكين بن زيري
، ما عدا صقلية كانت فبعث خلف بلكين بن زيري وكان متوغالً في المغرب في حروب زناتة، وواله أمر أفريقية والمغرب

وكّناه أبا الفتوح، ولقبه سيف . لبني أبي الحسين الكلبي، وطرابلس لعبد هللا بن يخلف الكتامي؛ وسّماه يوسف بدال من بلكّين

وحمله على مقّرباته بالمراكب الثقيلة وأنفذ أمره في الجيش والمال وأطلق يده في . الدولة، ووصله بالخلع واألكسية الفاخرة

وعھد . أن ال يرفع السيف عن البربر، وال يرفع الجباية عن أھل البادية، وال يولي أحداً من أھل بيته: وأوصاه بثالث. الاألعم

وارتحل يريد القاھرة سنة إثنتين وستين وثلثمائة، . إليه أن يفتح أمره بغزو المغرب لحسم دائه، وقطع عالئق األموية منه

وأجمع غزو المغرب فغزاه في جموع . نزل قصر معد بالقيروان، واضطلع بالواليةورجع عنه بلكّين من نواحي صفاقس ف

  .صنھاجة ومخفف كتامة، وارتحل إلى المغرب، وفر أمامه ابن خزر صاحب المغرب األوسط إلى سجلماسة

يھم فھربوا أمامه، ثم بلغه أن زناتة اجتمعوا إلى تلمسان فرحل إل. وبلغه خالف أھل تاھرت وإخراج عامله فرحل إليھا وخربھا

وبلغه كتاب معّد ينھاه عن التوغل في المغرب . ونزل على تلمسان فحاصرھا حتى نزل أھلھا على حكمه ونقلھم إلى أشير

ولما كان سنة سبع وستين وثلثمائة رغب بلكين من الخليفة نزار بن المعز أن يضيف إليه عمل طرابلس وسرت . فرجع

ثم ارتحل بلكّين إلى . ورحل عنھا عبد هللا بن يخلف الكتامي وولّى بلكّين عليه من قبله. ه عليھاوأجدابية فأجابه إلى ذلك وعقد ل

ثم غزا جموع زناتة بسجلماسة . المغرب وفرت أمامه زناتة فملك فاس وسجلماسة وأرض الھبط وطرد منھا عضال بني أُمّية

كھم أمامه مثل بني يعلى بن محمد النفري وبني عطّية بن وأجعل ملو. وأوقع بھم، وتقبّض على ابن خزر أمير مغراوة فقتله
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ً بقياطينھم إلى سبتة،  عبد هللا بن خزر وبني فلفول بن خزر، ويحيى بن علي بن حمدون صاحب البصرة  وبرزوا جميعا

لوك وأمرھم بمن كان شي حضرته من م. وبعثوا الضريح إلى المنصور بن أبي عامر فخرج بعساكره إلى الجزيرة الخضراء

زناتة ورؤسائھم النازعين إلى خلفاء األموية باألندلس بقرطبة بالمقام في سبيل الطاعة، واغتنام فضل الرباط بثغور المسلمين 

وأجازھم البحر لقصر جعفر بن . واجتمعت منھم وراء البحر أمم مع ما انضم إليھم من العساكر والحشود. في إيالة الخلفاء

عقد له على حرب بلكّين وأمّده بمائة حمل من المال فتعاقد ملوك زناتة واجتمعوا إليه، علي  حمدون صاحب المسيلة، و

وھرع إليھم المدد من الجزيرة من عساكر المنصور، وكادوا يخوضون البحر من . وضربوا مصاف القتال بظاھر سبتة

بھا، وقطع شعراءھا لنھج المسالك ووصل بلكّين إلى تيطاور وتسّنم ھضا. فراض الزقاق إلى مظاھرة أوليائھم من زناتة

  .والطرق لعسكره، حتى أطل على معسكرھم بظاھر ستبة فأرى ما ھاله واستيقن امتناعھم

ھذه أفعى فغرت إلينا فاھا وكر : ويقال أنه لما عاين سبتة من مستشرفه، ورأى اتصال المدد من العدوة إلى معسكرھم بھا قال

ً على عقبه ورجع إلى البصرة فھدمھا وكانت دار ملك ابن األندلسي، وبھا عمارة . ى أثرهوكان موقفه ذلك أقص. راجعا

وأرسل . ثم فتح باب في جھاد برغواطة فارتحل إليھم وشغل بجھادھم، وقتل ملكھم عيسى بن أبي األنصار كما نذكره. عظيمة

راء إلى أن ھلك سنة ثالث وسبعين بالسبي إلى القيروان وأذھب دعوة بني أُمّية من نواحي المغرب وزناتة مشردون بالصح

  .وثلثمائة بوراكش ما بين سجلماسة وتلمسان منصرفاً من ھذه الغارة الطويلة

  دولة منصور بن بلكين
ولما توفي بلّكين بعث مواله أبو زغبل بالخبر إلى إبنه المنصور وكان والياً باشير وصاحب عھد أبيه فقام بأمر صنھاجة من 

العزيز نزار بن معد أمر أفريقية والمغرب على سنن أبيه وعقد ألخيه أبي البھار على تاھرت  بعده، ونزل صيره، وقلده

وقد . وألخيه يطوفت على أشير، وسرحه بالعساكر إلى المغرب األقصى سنة أربع وسبعين وثلثمائة يسترجعه من أيدي زناتة

وأقصى . رطاس أمير فاس فھزمه ورجع إلى أشيربلغه أنھم ملكوا سجلماسة وفاس زيري بن عطية المغراوي الملّقب بالق

  .المنصور بعدھا عن غزو المغرب وزناتة واستقّل به ابن عطية وابن خزرون وبدر بن يعلى كما نذكر بعد

ثم رحل بلّكين إلى رقادة وفتك بعبد هللا بن الكاتب عامله وعامل أبيه على القيروان لھنات كانت منه، وسعايات انجحت فيه 

تسع وسبعين وثلثمائة وولي مكانه يوسف بن أبي محمد، وكثر التواتر بكتابه فقتلھم وأثخن فيھم حتى أذعنوا، فھلك سنة 

ولم يزل سعيد . وطالت الفتنة مع زناتة ونزل إليه منھم سعيد بن خزرون. وأخرج إليھم العمال وعقد ألخيه حّماد على أشير

وخالف أبو البھار بن زيري سنة تسع وسبعين . ي إبنه فلفول بن سعيدبطبغة إلى أن ھلك سنة إحدى وثمانين وثلثمائة وول

وأمد المنصور أھل تاھرت ومضى في اتباع أبي البھار حتى نفد . وثلثمائة فزحف إليه المنصور، وفر بين يديه إلى المغرب

والمدد، واسترھن ابنه  وبعث أبو البھار إلى أبي عامر صاحب األندلس في المظاھرة. عسكره، واشير عليه بالرجوع فرجع

في ذلك فكتب زيري بن عطية صاحب دعوة األموية من زناتة بفاس أن يكون معه يداً واحدة فظاھره زيري، واتفق رأيھما 

ثم اختلفت ذات بينھما سنة إثنتين وثمانين وثلثمائة، ورجع أبو . مّدة، وحاربھما بدر بن يعلى فھزماه وملكا فاس وما حولھا

ووفد على المنصور سنة إثنتين وثمانين وثلثمائة بالقيروان فأكرمه ووصله وأنزله أحسن نزل، وعقد له على . هالبھار إلى قوم

  .ثم ھلك المنصور سنة خمس وثمانين وثلثمائة. تاھرت
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  دولة باديس في المنصور
اتة مع عمّيه يطوفت ولما ھلك المنصور قام بأمره إبنه باديس وعقد لعمه يطوفت على تاھرت، وسرح عساكره لحرب زن

ً إلى . وحّماد فولوا منھزمين أمام زناتة إلى أشير ونھض بنفسه سنة تسع وثمانين وثلثمائة لحرب زيري بن عطية راجعا

باديس أخاه يطوفت على تاھرت وأشير، وخالد عليه عمومته ماكسن وزاوي وحالل ومعتز وعزم واستباحوا  المغرب، فولّى

وشغل السلطان باديس بحرب فلفول بن سعيد كما نذكره في . صل أبو البھار متبرئاً من شأنھموو. عسكر يطوفت وأفلت منھم

ووصل بنو زيري أيديھم بفلفول ثم رجعوا إلى حّماد فھزمھم . أخبار بني خزرون، وسرح عمه حّماداً لحرب بني زيري إخوته

  . كر ابن حزموتقّبض على ماكسن منھم بأطمة الكالب وقتل أوالد الحسن وباديس كذا ذ

ً وعقد لھم السلم على اإلجازة إلى األندلس فلحقوا بابن أبي عامر سنة إحدى  ونجا فلّھم إلى جبل سنوه فنازلھم حماد أياما

  .وتسعين وثلثمائة

وھلك زيري بن عطية المغراوي لتسع أيام من مھلك ماكسن، وأقفل باديس عّمه حّمادا إلى حضرته ليستعين به في حروب 

اضطرب المغرب لقفوله، وأظھرت زناتة الفساد وأضّروا بالسابلة، وحاصروا المسيلة وأشير، فسّرح إليھم باديس فلفول، ف

عمه حماداً وخرج على أثره سنة خمس وتسعين وثلثمائة فنزل تيجست وّدوخ حّماد المغرب، وأثخن في زناتة، واختّط مدينة 

وبعث إليه أخاه . وقُسنطينة اختياراً للطاغية فأبى وأظھر الخالفثم طلب منه باديس أن ينزل على عمل يتجست . القلعة

ودخل في طاعته بنو توجين . إبراھيم فأقام معه، وزحف إليھم باديس، ثم رحل في طلبه إلى شلف، ونزل إليه بعض العساكر

ثم نزل باديس . قتل دافلينوكان حّماد . ووصل أميرھم عّطية بن دافلين وبدر بن أغمان بن المعتز فوصلھا. وجازوا في مدده

ً إلى القلعة واتبعه باديس ونازله بھا وھلك بمعسكره عليھا سنة ست . نھر واصل والسرسو وكزول وانثنى حماد راجعا

  .وأربعمائة فجأة، وھو نائم بين أصحابه بمضربه، فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على أعواده

  دولة المعز بن باديس
ودخل حّماد المسيلة . باديس بويع إبنه المعّز ابن ثمان سنين، ووصل العسكر فبايعوه البيعة العامة ولما بلغ الخبر بمھلك

وبلغ الخبر بذلك فزحف المعز إليه وأفرج عن باعانة ولقيه فانھزم حماد وأسلم . واشير، واستعد للحرب وحاصر باعانة

وانتھى المعز إلى . لصلح فاستجيب على أن يبعث ولدهمعسكره، وتقبض على أخيه إبراھيم ونجا إلى القلعة، ورغب في ا

ً في الصلح فعقده، واستقل  َسِطيف وقصر الطين وقفل إلى حضرته، ووصل إليه القائد ابن حماد سنة ثمان وأربعمائة راغبا

والمسيلة ومقره حماد بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاھرت وما يفتح من بالد المغرب وعقد للقائد ابن حّماد على طبنة 

ووضعت الحرب أوزارھا من يومئذ واقتسموا المظلّة والتحموا . ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب بھدية ضخمة

دولة إلى المنصور بن بلّكين أصحاب القيروان، ودولة إلى حّماد بن بلكين : باألصھار، وافترق ملك صنھاجة إلى دولتين

  .أصحاب القلعة

ووصل . حماد سنة إثنتين وثالثين فحاصره بالقلعة مدة سنين، ثم أقلع عنھا وانكفأ راجعأ ولم يعاود فتنة بعدونھض المھر إلى 

زاوي بن زيري من األندلس سنة عشر وأربعمائة كما ذكرناه في خبره فتلفاه المعز أعظم لقاء وسلم عليه راجالً، وفرشت 

ملك المعز بأفريقية والقيروان، وكان أضخم ملك عرف للبربر  واستمر. القصور لنزله، ووصله بأعظم الصالت وأرفعھا

نقل ابن الرقيق من أحوالھم في الوالئم والھدايا والجنائز واالعطيات ما يشھد بذلك، مثل ما ذكر أن . بأفريقية وأترفه وأبذخه

ندي بمسامير الذھب، وأن باديس ھدّية صندل عامل باعانة مائة حمل من المال، وأن بعض توابيت الكبراء منھم كان العود الھ
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 ً وأن أعشار بعض أعمال الساحل بناحية صفاقس كان . أعطى فلفول بن مسعود الزناتي ثالثين حمالً من المال وثمانين تختا

  .خمسين ألف قفيز وغير ذلك من أخبارھم

ً عن مذاھب الرافضة المعز  وكانت بينه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب في جميعھا كما ھو مذكور، وكان منحرفا

ثم صار إلى قتل من وجد منھم، وكبا به فرسه ذات يوم فنادى . ومنتحالً  للسنة، فأعلن بمذھبه ألول واليته ولعن الرافضة

ً باسم أبي بكر وعمر فسمعته العاّمة فثاروا لحينھم بالشيعة وقتلوھم أبرح قتل، وقتل دعاة الرافضة يومئذ، وامتعض  مستغيثا

وخاطبه وزيرھم أبو القاسم الجرجاني محذراً، وھو يراجعه بالتعريض بخلفائه والمزج فيھم حتى . لفاء الشيعة بالقاھرةلذلك خ

وأحرق بنوده ومحا . أظلم الجو بينه وبينھم إلى أن انقطع الدعاء لھم سنة أربعين وأربعمائة على عھد المستنصر من خلفائھم

وجاءه خطاب القائم وكتاب عھده صحبة داعيته أبي الفضل . بن القادر من خلفاء بغدادإسمه من الطرز والسّكة، ودعا للقائم 

بن عبد الواحد التميمي، فرماه المستنصر خليفة العبيدّيين بالعرب من ھالل الذين كانوا مع القرامطة، وھم رياح وزغبة 

  .ذكرنا في أخبار العرب ودخولھم إلى أفريقيةوذلك بمشاركة من وزيره أبي محمد الحسن بن علي البازوري كما . واألُْثُبج

وسّرح إليھم المعز جيوشه فھزموھم فنھض إليھم ولقيھم بجبل حيدران فھزموه، . وتقّدموا إلى البالد وأفسدوا السابلة والقرى

ج ابن وخر. واعتصم بالقيروان فحاصروه وتمّرسوا به وطال عيثھم في البالد وإضرارھم بالرعايا إلى أن خربت أفريقية

المعز من القيروان سنة تسع وأربعين وأربعمائة مع خفيره منھم، وھو مؤنس بن يحيى الصبري أمير رياح فلحق في خفارته 

ً فنزل عليه، ودخل العرب  بالمھدية، بعد أن أصھر إليه في ابنته فأنكحه إياھا ونزل بالمھدية وقد كان قدم إليھا إبنه تميما

  .القيروان وانتھبوھا

لمعز بالمھدية وانتزى الثوار في البالد فغلب حمو بن مليل البرغواطي على مدينة صفاقس، وملكھا سنة إحدى وخمسين وأقام ا

وصارت تونس آخراً إلى والية الناصر بن علناس بن حماد . وخالفت سوسة وصار أھلھا إلى الشورى في أمرھم. وأربعمائة

ستبّد بھا واستقّرت في ملكه وملك بنيه، وتغلب موسى بن يحيى على وولى عليھم عبد الحق بن خراسان فا. صاحب القلعة

والثالث ملك آل باديس . وصار عاملھا المعز بن محمد الصنھاجى إلى واليته، وأخوه إبراھيم من بعده كما يأتي ذكره. قابس

  .أعلم وھلك المعز سنة أربع وخمسين وأربعمائة وهللا. وانقسم في الثوار كما نذكر في أخبارھم بعد

  دولة تميم بن المعز
ولما ھلك المعز قام بأمره إبنه تميم وغلبه العرب على أفريقية فلم يكن له إال ما ضمه السور، خال أنه كان يخالف بينھم ويسلط 

وزحف إليه حّمو بن ملين البرغواطي صاحب صفاقس فخرج تميم للقائه، وانقسمت العرب عليھما فانھزم . بعضھم على بعض

وسار منھا إلى سوسة فافتتحھا، ثم بعث عساكره إلى تونس فحاصروا . حابه، وذلك سنة خمس وخمسين وأربعمائةحمو وأص

ثم بعث عساكره أيضاً إلى القيروان، وكان بھا قائد بن ميمون الصنھاجي من قبل . ابن خراسان حتى استقام على الطاعة لتميم

 ً ج إلى المھدية ثم رده تميم إلى واليته بھا فخالف بعد ست من واليته، وكاتب ثم غلبته عليھا ھّوارة، وخر. المعز فأقام ثالثا

  .الناصر بن علناس صاحب القلعة فبعث تميم إليه العساكر فلحق بالناصر وأسلم القيروان

صنھا ثم رجع بعد ست إلى حمو بن مليل البرغواطي بصفاقس وابتاع له القيروان من مھنا بن علي أمير زغبة فواله عليھا وح

سنة سبعين وأربعمائة وكانت بين تميم والناصر صاحب القلعة أثناء ذلك فتن كان سماسرتھا العرب يجأجؤن بالناصر من 

وربما ملك بعض أمصارھا، ثم يردونه على عقبه إلى داره إلى أن اصطلحا سنة . قلعته، ويوطئون عساكره ببالد أفريقية

ونھض تميم سنة أربع وسبعين وأربعمائة إلى قابس وبھا ماضي بن محمد . سبعين وأربعمائة، وأصھر إليه تميم بابنته
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ونازلته العرب سنة ست وسبعين وأربعمائة بالمھدية ثم أفرجوا . الصنھاجي، وليھا بعد أخيه إبراھيم فحاصرھا ثم أفرج عنھا

  .عنه، وھزمھم فقصدوا القيروان ودخلوھا فأخرجھم عنھا

على المھدية سنة ثمانين واربعمائة نزلوھا في ثلثمائة مركب وثالثين ألف مقاتل واستولوا  وفي أيامه كان تغلب نصارى جنده

عليھا وعلى زويلة، فبذل لھم تميم في النزول عنھا مائة ألف دينار بعد أن انتھبوا جميع ما كان بھا، فاستخلصھا من أيديھم 

يد أخيه عمر بن المعز، بايع له أھلھا بعد موت قاضي بن  ورجع إليھا ثم استولى على قابس سنة تسع وثمانين وأربعمائة من

ثم استولى بعدھا على صفاقس سنة ثالث وتسعين وأربعمائة، وخرج منھا حمو بن مليل إلى قابس فأجاره مكن بن . إبراھيم

ئة وأخرجوه وكانت رياح قد تغلبت على زغبة وعلى أفريقية من لدن سبع وستين وأربعما. الدھماني إلى أن مات بھا كامل

وفي ھذه المائة الخامسة غلب األخضر من بطون رياح على مدينة باجة وملكوھا، وھلك تميم إثر ذلك سنة إحدى . منھا

  .وخمسمائة

  دولة يحيي بن تميم
س وثار أھل صفاق. ولما ھلك تميم بن المعز ولّي ابنه يحيى، وافتتح أمره بافتتاح إقليبية وغلب عليھا ابن محفوظ الثائر بھا

وكان قد صرف . على ابنه أبي الفتوح فلطف الحيلة في تفريق كلمتھم، وراجع طاعة العبيدّيين ووصلته المخاطبات والھدايا

وردد البعوث إلى دار الحرب فيھا حتى اتقته . ھمه إلى غزو النصارى واألساطيل البحرية فاستكثر منھا واستبلغ في اقتنائھا

وھلك فجأة في . وكان له في ذلك آثار ظاھرة عزيزة. بحر من بالد أفريقية وجنوة وسردينيةأمم النصرانية بالجزي من وراء ال

  .قصره سنة تسع وخمسمائة وهللا أعلم

  دولة علي بن يحيي
ولما ھلك يحيى بن تميم ولي علّي ابنه، استقدم لھا من صفاقس، فقدم في خفارة أبي بكر بن أبي جابر، مع عسكر، ونظرائه 

ونھض إلى حصار . وكان أعظم أمراء عساكر صنھاجة محاصرين لقصر األجم فاجتمعوا إليه وتمت بيعته. بمن أمراء العر

وكان ممتنعاً على من سلف من قومه فجرد إليه عسكراً . تونس حتى استقام أحمد بن خراسان على الطاعة، وفتح جبل وسالت

ووصل رسول الخليفة من مصر . قتلوا من كان بهمع ميمون بن زياد الصخري المعادي من أمراء العرب فافتتحوه و

ودون لھا قبائل بادغ . إحدى عشرة وخمسمائة ثم نھض إلى حصار رافع بن مكن بفاس سنة. بالمخاطبات والھدايا على العادة

ثم حدثت الفتنة بينه وبين رجار صاحب صقلية بمماألة رجار . من بني علي إحدى بطون رياح كما نذكره في أخبار رافع

لرافع بن كامل عليه، وإمداده إّياه بأسطوله يغير على ساحل علي بن يحيى ويرصد أساطيله، فاستخدم علي بن يحيى األساطيل 

  .وأخذ في أھبة للحرب، وھلك سنة خمس عشرة وخمسمائة وهللا أعلم

  دولة الحسن بن علي
ثم . ابن إثنتي عشرة سنة، وقام بأمره مواله صندل ولما ھلك علي بن يحيى بن تميم ولي بعده إبنه الحسن بن علي غالماً يفعة

وكان أبوه أصدر المكاتبة إلى رجار عند الوحشة يھّدده بالمرابطين ملوك المغرب، لما . مات صندل وقام بأمره مواله موفق

نھا فسباھا وقتل واتفق أن غزا أحمد بن ميمون قائد أسطول المرابطين صقلية وافتتح قرية م. كان بينھما وبينھم من المكاتبة

أھلھا سنة ست عشرة وخمسمائة، فلم يشك رجار أن ذلك بإمالء من الحسن فنزلت أساطيله إلى المھدئة وعليھم عبد الرحمن 

ً ھاجر من المشرق، وقد تعلّم اللسان وبرع في . بن عبد العزيز وجرجي بن مخائيل األنطاكي وكان جرجي ھذا نصرانيا

  .اِكية وغيرھا فاصطنعه تميم واستولى عليه، وكان يحيى يشاورهوتھذب في الشام بأْنط. الحساب
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فلما ھلك تميم أعمل جرجي الحيلة في اللحاق برجار فلحق به وحظي عنده واستعمله على أسطوله فلما اعتزم على حصار 

قد استمّد لحربھم  وكان الحسن. المھدية بعثه لذلك فزحف في ثلثمائة مركب، وبھا عدد كثير من النصرانية، فيھم ألف فارس

. فافتتح جزيرة قوصرة، وقصدوا إلى المھدّية ونزلوا إلى الساحل، وضربوا األبنية وملكوا قصر الدھانين وجزيرة األملس

ووصل بأكثر ذلك محمد بن . وتكرر القتال فيھم إلى أن غلبھم المسلمون، وأقلعوا راجعين إلى صقلية بعد أن استمر القتل فيھم

ثم وصل أسطول . إعادة الغزو إلى المھدية ابطين بأسطوله، فعاث في نواحي صقلية، واعتزم رجار علىميمون قائد المر

يحيى بن العزيز صاحب بجاية لحصار المھدية ووصلت عساكره في البر مع قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه فصالح 

  .سطول رجار فأمده، وارتحل مطرف إلى بلدهواستمد الحسن أ. الحسن صاحب صقلية ووصل يده به واستمد منه أسطوله

وأقام الحسن مملكاً بالمھدية، وانتقض عليه رجار وعاد إلى الفتنة معه، ولم يزل يردد إليه الغزو إلى أن استولى على المھدية 

ما جاءوا وخادعھم بأنھم إن. قائد أسطوله جرجي بن مناسل سنة ثالث وأربعين وخمسمائة ووصلھا بأسطوله في ثلثمائة مركب

ً لمحرز بن زياد الفادغي صاحب علي بن خراسان صاحب تونس، فلم يجد . مدداً له وكان عسكر الحسن قد توّجه صريخا

ووجد جرجي القصر كما ھو لم . ودخل العّدو إلى المدينة وتملّكوھا دون دفاع. صريخاً فجال عن المھدية ورحل واتبعه الناس

وبعث . فأثن الناس وأبقاھم تحت إيالته، ورد الفارين منھم إلى أماكنھم. لذخائر الملوكيةيرفع منه الحسن إالّ ما خص، وترك ا

ً ثم إلى طرابلس كذلك واستولى رجار صاحب صقلية على بالد . أسطوالً إلى صفاقس فملكھا وأجاز إلى سوسة فملكھا أيضا

نقذھم من ملكة الكفر عبد المؤمن شيخ الموّحدين الساحل كلّھا ووضع على أھلھا الجري، وولى عليھم كما نذكره، إلى أن است

  .وخليفة إمامھم المھدي

ولحق الحسن بن يحيى بعد استيالء النصارى على المھدّية بالعرب من رياح، وكبيرھم محرز بن زياد الفادعي صاحب القلعة، 

 ً حل إلى المغرب، وأجاز إلى بونة، وأراد الرحيل إلى مصر للحافظ عبد المجيد فأرصد له جرجي فارت. فلم يجد لديھم مصرخا

ثم توخه إلى قسطنطينة، وبھا سبع بن العزيز أخو يحيى صاحب بجاية، فبعث إليه . وبھا الحارث بن منصور وأخوه العزيز

ونزل على ابن العزيز فأحسن نزله وجاوره إلى أن فتح الموّحدون الجزائر سنة سبع وأربعين . من أجازه إلى الجزائر

ولحق به وصحبه إلى أفريقية في . تملكھم المغرب واألندلس، فخرج إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبوالً وخمسمائة بعد 

ثم افتتحھا سنة خمس وخمسين . غزواته األولى، ثم الثانية سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنازل المھدية وحاصرھا أشھراً 

ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن فارتحل بأھله يريد . سنينوخمسمائة، وأسكن بھا الحسن وأقطعه رحيش فأقام ھنالك ثماني 

وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين ورب  وھلك بتامستا في طريقه إلى بابارولو سنة ست وثالثين،. مراكش

  .الخالئق أجمعين

  بنو خراسان من صنھانجة
د اضطراب أفريقية بالعرب ومبد أ أمرھم ومصاير عن الخبر عن بني خراسان من صنھاجة الثوار بتونس علم آل باديس

  أحوالھم
واقتسمت العرب البالد عماالت، . لما تغلب العرب على القيروان، وأسلم المعز وتحول إلى المھدية اضطرمت أفريقية ناراً 

بني حماد وامتنع كثير من البالد على ملوك آل باديس مثل أھل سوسة وصفاقس وقابس وصارت صاغية أھل أفريقية إلى 

وانقطعت تونس عن ملك المعز، ووفد مشيختھا على الناصر بن علناس، فولى عليھم . ملوك القلعة وملكوا القيروان كما تقدم

عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان، يقال إنه من أھل تونس واألظھر أنه من قبائل صنھاجة فقام بأمرھم وشاركھم في أمره 
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وزحف تميم بن المعز من . يھم، وصالح العرب أھل الضاحية على أتاوة معلومة لكّف عاديتھموتودد إليھم وأحسن السيرة ف

المھدية إليه سنة ثمان وخمسين وأربعمائة في جموعه، ومعه يبقى ابن علي أمير زغبة فحاصر تونس أربعة أشھر، إلى أن 

  .صالحه ابن خراسان واستقام على طاعته فأفرج عنه

إلى أن ھلك سنة ثمان وثمانين وأربعمائة فولي إبنه عبد العزيز وكان مضعفاً وھلك على رأس ھذه الماية ولم يزل قائماً بأمره 

الخامسة وقام بأمره إبنه أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق فقتل عمه إسمعيل بن عبد الحق لمكان ترشه، وغربه أبو بكر إلى 

التخلق بسير الملك والخروج عن سير المشيخة واشتّدت وطأته، وكان من ونزع أحمد إلى . أن برزت فأقام بھا خوفاً على نفسه

وعامل العرب على إصالح . مشاھير رؤساء بني خراسان ھؤالء، فاستبّد بتونس ألول المائة السادسة وضبطھا وبنى أسوارھا

ً فيھم ونازله علي. سابلتھا فصلحت حاله، وبنى قصور بني خراسان ً للعلماء محبا بن يحيى بن العزيز بن تميم  وكان مجالسا

ثم نازله عساكر العزيز بن منصور صاحب بجاية فعاد . سنة عشر وخمسمائة وضّيق عليه، ودافعه بإسعاف غرضه فأفرج عه

ً على تونس إلى أن نھض سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة مطرف بن  إلى طاعته سنة أربع عشرة وخمسمائة، ولم يزل واليا

بجاية في العساكر إلى أفريقية، وملك عامة أمصارھا فتغلّب على تونس وأخرج  يى بن العزيز منعلي بن حمدون قائد يح

  .أحمد بن عبد العزيز صاحبھا ونقله إلى بجاية بأھله وولده

وولى على تونس كرامة بن المنصور عم يحيى بن العزيز فبقي والياً عليھا إلى أن مات، وولي عليھا بعده أخوه أبو الفتوح بن 

وساءت سيرته فعزل وولي مكانه عمه معد بن المنصور إلى أن استولى . لمنصور إلى أن مات وولي مكانه ابن ابنه محمدا

النصارى على المھدية وسواحلھا ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثالث وأربعين وخمسمائة، وصارت لصاحب 

واستأسدوا لذلك على واليھم، وانتشر . االستعداد والحذرصقلية، وأخرج الحسن بن علي كما ھو مذكور فأخذ أھل تونس في 

بغاتھم وربما ثاروا بعض األيام عليه فقتلوا عبيدة بمرأى منه، واعتدوا عليه في خاّصته فبعث عنه أخوه يحيى من بجاية 

وكان بالمعلقة  .فركب البحر في األسطول، وترك نائبه العزيز بن دامال من وجوه صنھاجة فأقام بينھم وھم مستبدون عليه

  .جوارھم محرز بن زياد أمير بني علي من بطون رياح قد تغلب عليھا

وكان محرز يستمّد عساكر صاحب المھدّية على أھل . وكانت الحرب بينه وبين أھل تونس سجاالً، والتحم بينھما المصاف

ن المصاف بين أھل باب السويقة وأھل باب تونس فتأتيه إلى أن غلب النصارى على المھدّية، وحدثت الفتنة بينھم بالبلد فكا

ولما غلب عبد المؤمن على بجاية . الجزيرة، وكانوا يرجعون في أمورھم إلى القاضي عبد المنعم ابن اإلمام أبي الحسن

انتھت إليه شكوى الرعايا بأفريقية مما نزل بھم من العرب، فبعث ابنه . وقسطنطينة وھزم العرب بسطيف ورجع إلى مراكش

ودخل معھم . هللا من بجاية إلى أفريقية في عساكر الموحدين فنازل تونس سنة إثنتين وخمسين خمسمائة وامتنعت عليه عبد

وھلك أميرھا عبد هللا بن .محرز بن زياد وقومه من العرب واجتمع جندھم وبرزوا للموّحدين فأوقعوا بھم وأفرجوا عن تونس

بن عبد العزيز خمسة أشھر، وزحف عبد المؤمن إلى تونس وھو أميرھا، خراسان خالل ذلك، وولي مكانه علي بن أحمد 

ورحل علي بن أحمد بن خراسان إلى مراكش بأھله وولده، وھلك في طريقه . فانقادوا لطاعته كما نذكره في أخبار الموّحدين

عرب عن مدافعة الموحدين قومه وتدامرت ال واجتمعت إليه. سنة أربع وخمسين وخمسمائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة

واجتمعوا بالقيروان، وبلغ الخبر إلى عبد المؤمن وھو منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث إليھم العساكر وأدركوھم 

 ً وتقبض على محرز بن زياد أميرھم فقتل وصلب شلوه بالقيروان، وهللا يحكم . بالقيروان فأوقعوا بھم واستلحموھم قتالً وسبيا

  .لحكمه وھو على كل شيء قدير ما يشاء ال معقب
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ملوك قفصة الثائرين بھا عند التياث ملك  آل باديس بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب ومبدأ دولتھم الخبر عن بني الرند 
  :ومصاير أمورھم

قفصة عامالً لما تغلب العرب على أفريقية وانحّل نظام الدولة الصنھاجّية، وارتحل المعز من القيروان إلى المھدية، وكان ب

وقال ابن نحيل ھو من بنى مرين بن مغراوة ، وكان . لصنھاجة عبد هللا بن محمد بن الرند وأصله من جرية من بني صدغيان

مسكنھم بالجوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنھا عادية الفساد، وصالح العرب على االتاوة فصلحت السابلة واستقام 

وبايعته توزر وقفصة . االمتثال من عنقه سمة خمس وأربعين وخمسماية ، واستمر على ذلكثم استبّد بأمره وخلع . الحال 

وسوس والحامة ونفزاوة وسائر أعمال قسطنطينة فاستفحل أمره وعظم سلطانه، ووفد عليه الشعراء والقّصاد، وكان معظماً 

  .ألھل الدين إلى أن ھلك سنة خمس وستين وخمسمائة

ز وكنيته أبو عمر، وانقاد إليه الناس فضبط األمور وجبى األموال واصطنع الرجال وتغلب على وولي من بعده إبنه المعت

وھلك في حياته إبنه تميم فعھد البنه يحيى بن . وحسنت سيرته إلى أن عمي. قمودة وجبل ھّوارة وسائر بالد قسطيلية وما إليھا

إلى أن نازلھم عبد المؤمن سنة أربع وخمسين وخمسمائة فمنعھم من وقام باألمر، واستبّد على حّده ولم يزالوا بخير حال . تميم

األمر، ونقلھم إلى بجاية فمات المعتز بھا سنة سبع وخمسين وخمسمائة لمائة وأربع عشرة من عمره وقيل لسبعين، ومات بعده  

زله بعد ثالث بميمون ابن أجانا ثم ع. وولى عبد المؤمن على قفصة نعمان بن عبد الحق الھنتاني. بيسير حافده يحيى بن تميم

وكان بھا . ثم عزله بعمران بن موسى الصنھاجي وأساء إلى الرعية فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتز من بجاية. الكنسيفي

في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليھم، وثاروا بعمران بن موسى عامل الموّحدين فقتلوه وقّدموا علي بن العزيز فساس ملكه 

وأخذه  وأغزاه يوسف بن عبد المؤمن سنة ثالث وستين وخمسمائة أخاه السيد أبا زكريا فحاصره وضّيق عليه. اط رعيتهوح

  .وأشخصه بر مراكش بأھله وماله، واستعمله على األشغال بمدينة سال إلى أن ھلك وفنيت دولة بني الرند والبقاء  وحده اھـ

وما كان لتميم بھا من الملك والدولة وذلك عند فتنة العرب بس لعھد الصنھاجيين الخبر عن بني جامع الھالليين أمراء قا
  :بأفريقية

ولما دخلت العرب إلى أفريقية وغلبوا المعز على الضواحي ونازلوه بالقيروان، وكان الوالي بفاس المعز بن حمد بن لموية 

جيوشه فعزلھما، ولحقا مغاضبين بمؤنس بن يحيى،   الصنھاجي، وكان أخواه إبراھيم وماضي بالقيروان قائدين للمعز على

ثم أقام إبراھيم منھم والياً بقابس، ولحق المعز بن محمد بمؤنس، فكان معه إلى أن ھلك إبراھيم، وولي . وكان أّول تملّك العرب

ى عمر أخي السلطان مكانه أخوه ماضي وكان سيىء السيرة فقتله أھل قابس، وذلك لعھد تميم بن المعز بن باديس، وبعثوا إل

في طاعة العرب، فوليھا بكر بن كامل بن جامع أمير المناقشة من دھمان من بني علي إحدى بطون رياح فقام بأمرھا، واستبد 

ولحق به مثنى بن تميم بن المعز نازعأ عن أبيه فأجابه ونازل معه المھدّية حتى امتنعت عليه، واطلع على . على صنھاجة

وقام بأمره بعده رافع . ولم يزل كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دھمان إلى أن ھلك. ھاقبائح شتى فأفرج عن

  .واستفحل بھا ملكه، وھو الذي اختط قصر العروسيين من مصانع الملك بھا، وإسمه مكتوب لھذا العھد في جدرانھا

صقلية فغلب أسطول علي بن يحيى على  ع صاحبولما ولي علي بن يحيى بن تميم فسد ما بينه وبين رافع وأعان عليه راف

دول : قال ابن أبي الصلت. ثم ذوى قبائل العرب واألساطيل، وزحف إلى قابس سنة إحدى عشر وأربعمائة. أسطول النصارى

 سعيد ومحمد ونحبة، وأضاف إليھم من الخمس الرابع أكابر بني مقدم فوافى من: الثالثة األخماس من قبائل العرب الذين ھم

ثم اجتمع شيوخ دھمان، واقتسموا البالد وعينوا . وفر رافع إلى القيروان وامتنع عليه أھلھا. كان منھم بفحص القيروان
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وبعث علي بن يحيى عساكره والعرب المدونة على منازلة رافع بالقيروان وخرج إلى محاربتھم . القيروان لرافع وأمكنوه

  .فھلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع رافع

ثم أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على مسالمة السلطان وسعى في إصالح ذات بينھما، فانصلح وارتفعت 

. قال ابن نخيل وھو الذي اختط قصر العروسيين وضرب السّكة الرشيدية. وقام بقابس من ذلك رشيد بن كامل. بينھما الفتنة

ثم خرج محمد في بعض وجوھه وترك ابنه مع يوسف فطرده . ه يوسفوولي بعده إبنه محمد بن رشيد وغلب عليه موال

ولحق أخوه عيسى بن رشيد وأخبره . يوسف واستبد، وانتھى إلى طاعة رجار فثار به أھل قابس ودفعوه عنھم فخرج إلى أخيه

ولّما . شيد بن كاملوكان آخر من ملكھا من بني جامع أخوه مدافع بن ر. الخبر فحاصرھم َرَجار بسبب ذلك مدة من األيام

استولى عبد المؤمن على المھدّية وصفاقس وطرابلس بعث إبنه عبد هللا بعسكر إلى قابس، ففر مدافع بن رشيد عن قابس 

. ثم لحق بعبد المؤمن بقابس فأكرمه ورضي عنه. وأسلمھا للموحدين ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فأجاروه سنتين

  .والبقاء لته وحده اھـ وانقرض أمر بني جامع من يؤانس،

والعرامي بصفاقس علي النصاري وإخراجھم واستبدادھم بأمر بلدھم الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس 
  :في آخر دولة بني باديس

أما طرابلس فكان رجار صاحب صقلية لعنة هللا عليه قد استولى عليھا سنة أربعين وخمسمائة على يد قائده جرجي بن 

ً ميخا ثم إن أبا يحيى بن مطروح من . ييل األنطاكي، وأبقى المسلمين بھا واستعمل عليھم، وبقيت في مملكة النصارى أياما

ولما . أعيان البلد مشى في وجوه الناس وأعيانھم، وداخلھم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا لذلك وثاروا بھم وأحرقوھم بالنار

سنة خمس وخمسين خمسمائة وفد عليه أبو يحيى بن مطروح ووجوه أھل طرابلس وصل عبد المؤمن إلى المھدّية وافتتحھا 

عليھم إلى أن ھَرم وعجز بعھد يوسف بن  وقدم ابن مطروح المذكور عليھم وردھم إلى بلدھم فلم يزل. فأوسعھم برأ وتكرمةً 

تونس فارتحل في البحر سنة ست عبد المؤمن، و طلب الحج فسّرحه السيد أبو زيد بن أبي حفص محمد بن عبد المؤمن عامل 

  .وثمانين وخمسمائة واستقر باإلسكندرية

وأما صفاقس فكانت والتھا أيام بني باديس من صنھاجة قبيلھم إلى أن ولى المعز بن باديس عليھا منصور البرغواطي من 

معز إلى المھدية، ففتك به ابن عمه صنائعه، وكان فارساً مقداماً فحّدث نفسه بالثورة أيام تغلب العرب على أفريقية، وخروج ال

وامتعض له حلفاؤه من العرب وحاصروا حمو حتى بذل لھم من المال ما . حمو بن مليل البرغواطي وقتله في الحمام غدراً 

واستبد حمو بن مليل بأمر صفاقس حتى إذا ھلك المعز حدثته نفسه بالتغلب على المھدية، فزحف إليھا في جموعه . رضوا به

ثم بعث ابنه يحيى مع العرب لحصار صفاقس . ب ولقيه تميم فانھزم حمو وأصحابه سنة خمس وخمسين وخمسمائةمن العر

ولحق حمو بمكن بن كامل أمير قابس . وزحف إليه تميم بن المعز سنة ثالث وتسعين فغلبه عليھا. فحاصرھا مّدة وأقلع عنھا

  .فأجاره، وصارت صفاقس إلى ملكة تميم ووليھا إبنه

تغلب النصارى على المھدية وملكھا جرجي بن ميخائيل قائد رجار سنة ثالث وأربعين وخمسمائة وتغلبوا بعدھا على  ولما

ً . صفاقس وأبقوا أھلھا، واستعملوا عمر بن أبي الحسن القرباني لمكانه فيھم وكان . وحملوا أباه أبا الحسن معھم إلى صقلّية رھنا

احل أفريقية، يبقيھم ويستعمل عليھم منھم، ويذھب إلى العدل فيھم فبقي عمر بن أبي ذلك مذھب رجار ودينه فيما ملك من سو

. ثم أن النصارى الساكنين بصفاقس امتدت أيديھم إلى المسلمين ولحقوھم بالضرر. الحسن عامالً لھم في أھل بلده وأبوه عندھم

ه بانتھاز الفرصة فيھم واالستسالم إلى هللا في حق فكتب إلى إبنه عمر، وأمر. وبلغ الخبر أبا الحسن وھو بمكانه من صقلية
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وقتل النصارى أباه أبا الحسن وانتقضت عليھم بسبب . المسلمين، فثار بھم عمر لوقته سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وقتلھم

م يزل والياً ول. ولما افتتح عبد المؤمن المھدية من يد رجار وصل إليه عمر، وأذى طاعته فواله صفاقس. ذلك سائر السواحل

  .عليھا وابنه عبد الرحمن من بعده، إلى أن تغلب يحيى بن غانية فرغبه في الحج فسرحه ولم بعد

  العرب إلي أن محا أثرھم الموحدونعند اضطرابھا بفتنة الخبر عما كان بأفريقية من الثوار علي صنھاجة 
تقويض المعز عن القيروان إلى المھدية، وتغلبھم عليھا قد لما كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة بالعرب، و

وكان ساكناً بقلعة قُْرسيَنة من جبل شعيب فكان يضرب على النواحي بجھة بنزرت ويفرض على . ضم إليه جماعة من الدّعار

من لخم وھم قوم  أھل القرى األتاوات بسبب ذلك، فطال عليھم أمره ويئسوا من حسم دائه وكان ببلد بنزرت فريقان أحدھما

الورد، وبقوا فوضى واختلف أمرھم فبعثوا إلى الورد في أن يقوم بأمرھم، فوصل إلى بلدھم فاجتمعوا عليه وأدخلوه حصن 

وكان بنو مقدم من األثبج ودھمان من بني علي إحدى . وقدموه على أنفسھم فحاطھم من العرب ودافع عن نواحيھم. بنزرت

ضاحيتھم فھادنھم على األتاوة وكف بھا عاديتھم، واستفحل أمرھم وتسفى باألمير، وشيد  بطون رياح ھم المتغلبون على

  .المصانع والمباني وكثر عمران بنزرت إلى أن ھلك ، فقام بأمره ابنه طراد، وكان شھماً، وكانت العرب تھابه

وقام بأمر بنزرت وسفي باألمير،  وھلك فولي من بعده إبنه محمد بن طراد وقتله أخوه مقرن لشھر من واليته في مسامرة

وھلك فولي من بعده إبنه . وحمى حوزته من العرب، واصطنع الرجال، وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلھم

ثم من بعده . عبد العزيز عشر سنين وجرى فيھا على سنن أبيه وجده ثم ولي من بعده أخوه موسى على سننھم أربع سنين

ولما نازل عبد هللا بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه ومّر به في طريقه فاستفرغ جھده في قراه . أثرھم أخوھما عيسى واقتفى

وولى عليھم أبا الحسن الَھرَغي، فلما قدم عبد المؤمن على أفريقية سنة . وطلب منه الحفاظ على بلده فأسعفه. وتجمع بطاعته

وكان بقلعة ورغة يدوكس بن أبي علي الصنھاجي . في جملة الناسأربع وخمسين وخمسمائة راعى له ذلك وأقطعه، واندرج 

  .من أولياء العزيز المنصور صاحب بجاية، والقلعة قد شادھا وحّصنھا

وكان مبدأ أمره أن العزيز تغّير عليه في حروب وقعت بينه وبين العرب نسب فيھا إلى نفسه اإلقدام، وإلى السلطان العجز 

وكانوا . وترافع إلى محمود أھل ورغة من عمله. ية فأكرمه شيخھا محمود بن نزال الريغي وآواهفخافه على نفسه، ولحق ببجا

فبعث عليھم بروكس بن أبي علي لينظر في . أوالد مدين وأوالد الحق: فئتين مختلفتين من زاتيمة إحدى قبائل البربر، وھما

احيتھا وأنزلھم بالقلعة معھم واصطنعھم، وصاھر أوالد مدين ثم استجلب بعض الدّعار كانوا بن. أحوالھم، وأقام معھم بالقلعة

  .وظاھرھم على أوالد الحق، وأخرجھم من القلعة واستبّد بھا

وقصدته الرجالى من كل جانب إلى أن اجتمعت له خمسمائة فارس، وأثخن في نواحيه، وحارب بني الورد ببنزرت وابن 

من رياح، وغضت القلعة بالساكن فاتخذ لھا ربضاً، وجھز إليه العزيز  عالل بطبربة، وقتل محمد بن سباع أمير بني سعيد

وھلك بعد مدة وقام بأمره ابنه َمنِيع، ونازله بنو سّباع وسعيد . عسكره من بجاية فبارز قائد العسكر وفتك به وإسمه غيالس

ً وهللا وتمادى به الحصار وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعة، و. طالبين بثأر أخيھما محمد استلحم ھو وأھل بيته قتأل وسبيا

  .مالك األمور

ً بطبربة ُمَدافِع بن عالل الَقيِسّي شيخ من شيوخھا فلما اضطربت أفريقية عند دخول العرب إليھا امتنع بطبرية . وكان أيضا

في البحرين على وادي وحصن قلعتھا، واستبّد بھا في جملة من ولده وبني عمه وجماعته إلى أن ثار عليه ابن بيزون اللخمي 

وكان قھرون بن غنوش بمنزل دحمون قد بنى حصنه وشّيده، وجمع . وطالت بينھما الفتنة والحرب. مجردة بإزاء الرياحين
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ً من أوباش القبائل، وذلك لما أخرجه أھل تونس بعد أن والّه العامة عليھم ثم صرفوه عن واليتھم لسوء سيرته . إليه جيشا

دحمون وبنى حصناً بنفسه مع الحنايا وردد الغارة على تونس، وعاث في جھاتھا فرغبوا من محرز بن  فخرج من البلد، ونزل

  .زياد أن يظاھرھم عليه ففعل

وبلغ خبره ابن عالّْل صاحب طبربة فوصل ابن عالل يده بصھر منه ونقله إلى بعض الحصون ببلده، وھي قلعة غنوش، 

من بعدھم إلى أن وصل عبد المؤمن إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة فمحا وخلفھما بنوھما . وتظافروا على اإلفساد

ً حماد بن خليفة اللخمي بمنزل رقطون من إقليم زغوان على مثل حال ابن عالل  آثار الفساد من جانب أفريقية، وكان أيضا

وكان عماد بن نصر هللا الكالعي . ؤمنوابن غنوش وابن بيزون وخلفه ولده في مثل ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد الم

بقلعة شقبنارّية قد صار إليه جند من أھل الدعارة وأوباش القبائل فحماھا من العرب، واستغاث به ابن قليه شيخ األريس من 

من العرب وشكا إليه سوء ملكتھم، فزحف إليھم وأخرجھم من األريس، وفرض عليھم ماالً يؤدونه إليه إلى أن مات وولي ابنه 

بعده فجرى على سننه إلى أن دخل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخمسين وخمسمائة، وهللا مالك الملك ال رب غيره 

  .سبحانه اھـ

بإفريقية  لخالفة العبيديين وما كان لھم من الملك والسلطان الداعيةالخبر عن دولة آل حماد بالقلعة من ملوك صنھاجة 
  ه بالموحدينوالمغرب األوسط إلى حين انقراض

ھذه الدولة شعبة من دولة آل زيري، وكان المنصور بلّكين قد عقد ألخيه حماد على أشير والمسيلة، وكان يتداولھا مع أخيه 

ثم استقل بھا سنة سبع وثمانين وثلثمائة أيام باديس من أخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سنة . يطوفت وعمه أبي البھار

مغرب األوسط من مغراوة وبني يفرن، وشرط له والية أشير والمغرب األوسط وكل بلد يفتحه وأن خمس وتسعين وثلثمائة بال

واختّط مدينة القلعة بجبل كتامة سنة ثمان وتسعين . فعظم عناؤه فيھا وأثخن في زناتة، وكان مظفراً عليھم. ال يستقدمه

ونقل . ونقل إليھا أھل المسيلة وأھل حمزة وخربھما. لوثلثمائة، وھو جبل عِجيَسة وبه لھذا العھد قبائل عياض من عرب ھال

وشيد من بنيانھا وأسوارھا واستكثر فيھا من . جراوة من المغرب وأنزلھم بھا، وتم بناؤھا وتمّصرھا على رأس المائة الرابعة

البعيد طالب العلوم  ورحل إليھا من الثغور والقاصية والبلد. المساجد والفنادق، فاستبحرت في العمارة واتسعت بالتمّدن

  .وأرباب الصنائع لنفاق  أسواق المعارف والحرف والصنائع بھا

وكان نزوله ببلد أشير والقلعة متاخماً . ولم يزل حّماد أيام باديس ھذا أميراً على الزاب والمغرب األوسط ومتوليأ حروب زناتة

زيري عند خروجھم على باديس سني تسعين وثلثمائة   وحاربه بنو. وتاھرت نتلمسا لملوك زناتة وأحيائھم البادية بضواحي

ثم إن . وھم زاوي وماكسن وإخوانھما، فقتل ماكسن وابناه وألجأ زاوي وإخوته إلى جبل شنون وأجازھم البحر إلى األندلس

وطلب . بينھما بطانة باديس ومن إليه من األعجام والقرابة نفسوا على حفا رتبته وسعوا في مكانه من باديس، إلى أن فسد ذات

باديس أن يسلم عمل تيجسب وقسطنطينة لولده المعز لما قلده الحاكم والية عھد ابنه، فأبى حماد وخالف دعوة باديس وقتل 

الرافضة وأظھر السنة ورضي عن الشيخين ونبذ طاعة الُعَبيدّيين جملة ،وراجع دعوة آل العباس وذلك سنة خمس وأربعمائة 

لسيف ودّس إلى أھل تونس الثورة على المشارقة والرافضة فثاروا بھم فناصبه باديس الحرب، وزحف إلى باجة فدخلھا با

بني أبي واليل أصحاب معّرة من زناتة، وبني : وعبى عساكره من القيروان، وخرج إليه فنزع عن حماد أكثر أصحابه مثل

ولحق حماد بشلف بني . د، وملك باديس أشيرحسن كبار صنھاجة، وبني يطوفت من زناتة، وبني غمرة أيضاً منھم، وفر حما
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ونزع إليه عطية بن داقلتن في قومه من بني توجين، لما . واليل وباديس في اتباعه، حتى نزل مواطين السرّسو من بالد زناتة

  .وجاء على أثره ابن عمه بدر بن لقمان بن المعتز فوصلھما باديس واستظھر بھما على حماد. كان حماد قتل أباه

أجاز إليه باديس من وادي شلف وناجزه الحرب، ونزع إليه عامة أھل معسكره فانھزم وأغذ السير إلى القلعة، وباديس في ثم 

ثم ھلك بمعسكره من ذلك الحصار فجأة بمضربه وھو نائم . أثره حتى نزل فحص المسيلة، وانحجر حماد في القلعة وحاصره

ً ابن ثمان سنين بين أصحابه آخر ست وأربعمائة، فبايعت صنھاجة وتالقوا أمر أشير، وبعثوا كرامة بن . البنه المعز صبيا

وبايعوا المعز بالبيعة . واحتملوا باديس على أعواده إلى مدفنھم بالقيروان. منصور لسدھا فلم يقدر، واقتحمھا عليه حماد

بينه وبين المعز، فوصل إلى القيروان وزحف إلى حماد بناحية قفصة، وأشفق حماد فبعث ابنه القائد ألحكام الصلح . العامة

  .وأمضى له المعز ما سأله من الصلح ورجع إلى أببه. سنة ثمان وأربعمائة بھدية جليلة

وھلك حماد سنة تسعة عشر وأربعمائة فقام بأمره ابنه القائد، وكان جباراً فاختاره أخاه يوسف على المغرب وويغالن على 

وزحف إليه حمامة بن زيري بن عطية ملك فاس من مغراوة سنة ثالثين وأربعمائة، . حمزة، في بلد اخطته حمزة بن إدريس

وزحف إليه المعز . وأحس بذلك حمامة فصالحه ودخل في طاعته، ورجع إلى فاس. فخرج إليه القائد وسرب األموال في زناتة

انصرف إلى أشير فحاصرھا، ثم أقلع عنھا ثم صالح القائد و. من القيروان سنة أربع وثالثين ووأربعمائة وحاصره مدة طويلة

  .وراجع القائد طاعة العبيديين لما نقم عليه المعز ولقبوه شرف الدولة. وانكفأ راجعأ

وھلك سنة ست وأربعين  وستمائةوأربعمائة وولي ابنه محسن وكان جباراً،  وخرج عليه عمه يوسف ولحق بالمغرب فقتل 

بلّكين ابن عمه محمد بن حّماد، وأصحبه من العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف سائر أوالد حماد، وبعث محسن في طلبه 

وأموھما بقتل بلّكين في طريقھما، فأخبرا بلكين بذلك وتعاھدوا جميعاً على قتل محسن وأنذر بھم ففر إلى القلعة وأدركوه، فقتله 

ً للدماءوولي األمر سنة سبع وثالثين وأربعمائ. بلّكين لتسعة أشھر من واليته ً سفاكا ً حازما ً قرما وقتل وزير . ة، وكان شھما

وفي أيامه قتل جعفر بن أبي رمان مقدم بسكرة لما أحس بنكثه، فخالف أھل بسكرة بأثر ذلك حسبما . محسن الذي تولى قبله

لك أخاھا الناصر ثم مات أخوه مقاتل بن محمد فاتھم به زوجته ناميرت بنت عمه ِعْلَناس بن حماد فقتلھا، وأحفظ ذ. نذكره

وبلغه استيالء يوسف بن تاشفين والمرابطين على . وكان بلّكين كثيراً ما يردد الغزو إلى المغرب. وطوى على التبييت

المصامدة فنھض نحوھم سنة أربع  وخمسين وستمائة وأربعمائة، وفر المرابطون إلى الصحراء، وتوغل بلكين في ديار 

وانكفأ راجعاً إلى القلعة، فانتھز منه الناصر ابن . كابر أھلھا وأشرافھم رھناً على الطاعةالمغرب، ونزل بفاس، واحتمل من أ

عمه الفرصة في الثأر بأخته، وماأله قومه من صنھاجة لما لحقھم من تكلف المشقة بإبعاد الغزو والتوغل في أرض العدو فقتله 

  .بتسالة سنة أربع  وخمسين وستمائة وأربعمائة

ن بعده، واستوزر أبا بكر أبي الفتوح، وعقد على المغرب ألخيه كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة ألخيه رومان، وقام باألمر م

قد ھدم سورھا فأصلحه الناصر، وعقد على قسطنطينة ألخيه بلباز، وعلى الجزائر  وكان المعز. وعلى نقاوس ألخيه خزر

كتب إليه حمو بن مليك البرغواطي من صفاقس بالطاعة وبعث إليه وسوس الدحاج البنه عبد هللا، وعلى أشير البنه يوسف، و

ووفد عليه أھل قسطنطينة ومقدمھم يحيى بن واطاس فأعلنوا بطاعته، وأجزل صلتھم وردھم إلى أماكنھم، وعقد عليھا . بالھدية

  .ليوسف بن خلوف من صنھاجة ودخل أھل القيروان أيضاً في طاعته وكذلك أھل تونس

ة لما قتل بلكين مقدمھم جعفر بن أبي رّمان خلعوا طاعة آل حماد واستبدوا بأمر بلدھم، وعليھم بنو جعفر وكان أھل بسكر

فسرح الناصر إليھم خلف بن أبي حيدرة وزيره ووزير بلّكين قبله فنازلھا وافتتحھا عنوة، واحتمل بني جعفر في جماعة من 



109 
 

لف بن أبي حيدرة بسعاية رجاالت صنھاجة فيه، أنه لما بلغه خبر بلّكين رؤسائھا إلى القلعة فقتلھم الناصر وصلبھم، ثم قتل خ

  .أراد تولية أخيه معّمر، وشاورھم في ذلك فقتله الناصر وولى مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح

وكان لما قتل بلكين ھرب إلى إخوانه من .ثم خرج الناصر ليتفقد المغرب فوثب علي بن راكان على تافربوست دار ملكھم

وملكھا علي فرجع الناصر من المسيلة وعاجلھم فسقط فني . عجيسة، واھتبلوا الغرة في تافربوست لغيبة الناصر فطرقوھا ليال

أيديھم وافتتحھا عليھم عنوة، وذبح علي بن ركان نفسه بيده ثم وقعت بين العرب الھالليين فتن وحروب ووفد عليه رجاالت 

ً به على رياح فأجابھم  ونھض إلى مظاھرتھم في جموعه من صنھاجة وزناتة حتى نزل لألربس، وتواقعوا األثبج صريخا

بسببه فغدرت بھم زناتة وجروا عليه وعلى قومه الھزيمة بدسيسة ابن المعز بن زيري بن عطية وإغراء تميم بن المعز فانھزم 

  .في أتباعه الناصر، واستباحوا خزائنه ومضاربه، وقتل أخوه القاسم وكاتبه ونجا إلى قسطنطينة

ً وتّممه . ثم لحق بالقلعة في فل من عسكره، لم يبلغوا مايتين وبعث وزيره ابن أبي الفتوح لإلصالح فعقد بينھم وبينه صلحا

بن  وكان المستنصر. ثم وفد عليه رسول تميم وسعى عنده بالوزير ابن أبي الفتوح، وأنه مائل إلى تميم فنكسه وقتله. الناصر

الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر، ووصل إلى طرابلس فوجد بني عدي بھا قد أخرجھم األثبج . في أيامخزرون الزناتي خرج 

وخرج إليه الناصر ففر . وزغبة من أفريقية كما ذكرناه،  فرغبھم في بالد المغرب، وسار بھم حتى نزل المسيلة، ودخلوا أشير

الناصر في الصلح فأسعفه، وأقطعه ضواحي الزاب وريغة إلى الصحراء ورجع، فرجع إلى مكانه من اإلفساد فراسله 

،وأوعز، إلى عروس بن ھندي رئيس بسكرة لعھده، وولي دولته أن يمكر، به فوصل المنتصر إلى بسكرة، وخرج إليه 

 عروس بن ھندي وأحمد نزله، وأشار إلى حشمه عند انكباب المنتصر وذويه على الطعام فبادروا مكبين لطعنه، وفر أتباعه

وقتل كثير من رؤساء زناتة فمن . وأخذوا رأسه وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجايه وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه ِعظه لغيره

ِمْغَراَوة أبي الفتوح بن حبوس أمير بني سنجلس، وكانت له بلد لمدية ولمرية قبيل من بطون صنھاجة سميت البلد بھم، وقتل 

بناحية شفف فأجلب على عامل مليانة، وقتل شيوخ بني وريسفان من مغراوة فكاتبھم معنصر بن حماد منھم أيضأ ،  وكان 

السلطان لما كان مشتغالً عنھم بشأن العرب، فزحفوا إلى معنصر وقتلوه، وبعثوا برأسه إلى الناصر فنصبه على رأس 

فبعث إبنه المنصور في العساكر  وبعث إليه أھل الزاب أن عمر ومغراوة ظاھروا األثبج من العرب على بالدھم،. المنتصر

وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركال وولى عليھا، وقفل بالغنائم والسبي . ونزل وعالن بلد المنتصر بن خزرون وھدمھا

وبلغه عن بني توجين من زناتة أنھم ظاھروا بني عدي من العرب على الفساد وقطع السبيل، وأميرھم إذ ذاك مناد بن عبد هللا 

بنه المنصور إليھم بالعسكر، وتقبض على أمير بني  ساكن بن عبد هللا وحميد بن خزعل والحق بن جھان، وتقبض فبعث إ

ً على أمير بني توجين وأخيه زيري وعمھما األغلب وحمامة، وأحضرھم فوبخھم وقدر عليھم فغلبه في إجارتھم من  أيضا

  .لخالفأوالد القاسم رؤساء بني عبد الواد، وقتلھم جميعاً على ا

وفي سنة ستين وأربعمائة افتتح جبل بجاية، وكان له قبيل من البربر يسمون بھذا االسم، إال أن الكاف فيھم بلغتھم ليست كافاً 

القبيل من صنھاجة باقون لھذا العھد أوزاعاً في البربر، فلما افتتح ھذا الجبل اختط به المدينة  بل ھي بين الجيم والكاف، وھذا

رية، وتسمى عند الناس باسم القبيلة وھي بجاية وبنى بھا قصر اللؤلؤة، وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إليھا وسّماھا الناص

وفي أيام الناصر ھذا كان استفحال ملكھم . الناس، وأسقط الخراج عن ساكنيھا وانتقل إليھا سنة إحدى وستين وأربعمائة

ا أضرع منه الدھر بفتنة العرب الھالليين حتى اضطرب عليھم أمرھم، وشغوفه على ملك بني باديس إخوانھم بالمھدية، ولم
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وكثر الثوار عليھم والمنازعون من أھل دولتھم فاعتز آل حماد ھؤالء أيام الناصر ھذا، وعظم شأن أيامھم، فبنى المباني 

  .العجيبة المؤنقة، وشيد المدائن العظيمة، وردد الغزو إلى المغرب وتوغل فيھم

ونزل بجاية سنة ثالث وثمانين . إحدى وثمانين وأربعمائة، وقام باألمر من بعده إبنه المنصور بن الناصرثم ھلك سنة 

وأربعمائة وأوطنھا بعساكر وخاصة بعراعر  منازل العرب، وما كانوا يسومونھم بالقلعة، من خطة الخسف وسوء العذاب 

ھولة طرقھا على رواحلھم، وصعوبة المسالك عليھا في بوطء ساحاتھا والعيث في نواحيھا، وتخطف الناس من حولھا لس

وكان المنصور . الطريق إلى بجاية لمكان األوعار، فاتخذ بجاية ھذه معقالً وصيرھا داراً لملكه، وجدد قصورھا وشيد جامعھا

خاذ القصور وإجراء ھذا جماعة مولعاً بالبناء، وھو الذي حضر ملك بني حماد، وتأنق في اختطاط المباني وتشييد المصانع وات

فبنى في القلعة قصر الملك والمنار والكوكب وقصر السالم وفي بجاية قصر اللؤلؤة وقصر . المياه في الرياض والبساتين

  .أميميون

وھم باالستبداد ألول والية المنصور فسرح إليه أبا يكنى بن محصن بن . وكان أخوه يلباز على قسطينة منذ عھد الناصر أبيھما

في العساكر، وعقد له على قسطينة وبونة فتقبض على يلباز وأشخصه إلى القلعة، وأقام والياً على قسنطينة مكانه، وولى العابد 

وبعث أخاه بن موتة . ثم بدا له في الخالف على المنصور وثار بقسنطينة سنة سبع وثمانين وأأربعمائة. أخاه ويغالن على بونة

وكاتبوا . دعاه لوالية موتة فبعث معه ابنه أبا الفتوح بن تميم، ونزل بونة مع ويغالنإلى تميم بن المعز بالمھدّية، واست

ثم اقتحموھا . وسرح المنصور عساكره فحاصروا بونه سبعة أشھر. المرابطين بالمغرب األقصى وجمعوا العرب على أمرھم

  .لقلعةغالباً، وتقبضوا على أبي الفتوح بن تميم وبعثوا به إلى المنصور فاعتقله با

ونزل بقسنطينة . ثم نازلت عساكره قسنطينة واضطرب أحوال ابن أبي ُيكنى فخرج إلى قلعة بجبل أوراس، وتحصن بھا

وداخل صليصل المنصور في أن يمكنه من قسنطينة على مال يبذله ففعل، واستولى . ُصلَْيِصل بن األحمر من رجاالت األثبج

ثم . ن أوراس، وردد الغارة على قسنطينة فتوجھت إليه العساكر وحاصروه بقلعتهوأقام أبو ُيكنى بحصنه م. عليھا المنصور

ً أعزة. اقتحموھا عليه وقتلوه ً وقوما ً جميعا وكان رئيسھم لعھده . وكانت إليھم رئاسة زناتة. وكان بنو ومانو من زناتة حيا

  .نت أخرى عند المنصورماخوخ،  وكان بينھم وبين آل حماد صھر فكانت إحدى بناتھم زوجة للناصر، وكا

ولما تجددت الفتنة بينه وبين قومھما أغزاھم المنصور بنفسه في جموع صنھاجة وحشوده، وجمع له ماخوخ ولقيه في زناتة 

وسار إلى والية أمراء . واستحكمت النفرة بين ماخوخ وبينه. فانھزم المنصور إلى بجاية فقتل أخت ماخوخ التي كانت تحته

وذلك أن يوسف بن . وحرضھم على بالد صنھاجة، فكان ذلك مما دعا المنصور إلى النھوض إلى تلمسانتلمسان من لمتونة 

تاشفين لما ملك المغرب واستفحل به أمره سما إلى ملك تلمسان، فغلب عليھا أوالد ُيْعلَى سنة أربع وسبعين وأربعمائة على ما 

لملكه فاضطلع بأمرھا ونازل بالد صنھاجة وثغورھم،  فزحف إليه  يأتي ذكره، وأنزلھا محمد بن يغمر المسولي وصيرھا ثغراً 

  .المنصور وأخرب ثغوره وحصون ماخوخ، وضيق عليه فبعث إليه يوسف بن تاشفين وصالحه

وقبض أيدي المرابطين عن بالد صنھاجة ثم عاود المرابطون إلى شأنھم في بالده فبعث إبنه األمير عبد هللا، وسمع به 

واحتل ھو بالمغرب األوسط فشن الغارة في بالد بني ومانوا، وحاصر . بضوا عن بالده وزحفوا إلى مراكشالمرابطون فانق

وقتل أخوه . ثم وقعت الفتنة بينه وبين ماخوخ. الجعبات، وفتحھا ثم عاود ذلك مرات كذلك، وعفا عن أھلھا، ورجع إلى أبيه

على أمره، وأجلبوا على الجزائر فنازلوھا يومين، فأعقبھما  ولحق ابن ماخوخ بتلمسان، وظاھره  ابن يغمر صاحب تلمسان

  .محمد بن يغمر صاحب تلمسان
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وولي يوسف بن تاشفين مكان أخيه تاشفين بن يغمر، فنھض إلى أشير وافتتحھا فقام المنصور في ركائبه ومعه كافة  

ً كثيرة، ونھض إلى غزو تلمسان سنة ست ومن العرب أحياء األثبج وزغبة وربيعة،  وھم المعقل، من زناتة أم. صنھاجة ما

 ً وكان تاشفين قد أفرج . ولقي أسطقسة وبعث العسكر في مقدمته، وجاء على أثرھم. وسبعين وأربعمائة في نحو عشرين ألفا

وعاثت عساكر المنصور في تلمسان . عن تلمسان وخرج إلى تساله ولقيته عساكر المنصور فھزموه، ولجأ إلى جبل الصخرة

إليه حوا زوجة تاشفين أميرھم متذممة راغبة في اإلبقاء، متوسلة بوشائج الصنھاجية، فأكبر قصدھا إليه وأكرم  فخرجت

ً إلى حضرته بالقلعة. موصلھا، وأفرج عنھم صبيحة يومه وأثخن بعدھا في زناتة وشردھم بنواحي الزاب . وانكفأ راجعا

دوخت عساكره قبائلھا فساروا في جبالھا المنيعة مثل بني عمران ورجع إلى بجاية وأثخن في نواحيھا و. والمغرب األوسط

وبني تازروت والمنصورية والصھريج والناظور وحجر المعز،  وقد كان أسالفه يرومون كثيراً عنھا فتمتنع عليھم فاستقام 

  .أمره واستفحل ملكه

ا األندلس، فنزل على المنصور وأقطعه تدلس وقدم عليه معز الدولة بن صمادح من ألمرية فاراً أمام المرابطين لما ملكو

وھلك سنة ثمان وتسعين وأربعمائة فولي من بعده إبنه باديس، فكان شديد البأس عظيم النظر فنكب عبد الكريم بن . وأنزله بھا

ً عامل بجاية وولي من  وھلك قبل أن يستكمل سنة،. سليمان وزير أبيه ألول واليته، وخرج من القلعة إلى بجاية فنكب سھاما

وقد كان عزله عن الجزائر وغربه إلى جيجل فبعث عنه القائد علي بن حمدون فوصل، وبايعوه وصالح . بعده أخوه العزيز

ً . فأنكحه إبنته زناتة وأصھر إلى ماخوخ وكان العلماء يتناظرون في ونازلت . وطال أمر، ملكه، وكانت أيامه ھدنة وأمنا

ونازل تونس وصالحه صاحبھا أحمد بن عبد العزيز وأخذ بطاعته، وكبس . ذوا بطاعتهأساطيله جربة فنزلوا على حكمه وأخ

غارون فاكتسحوا جميع ما وجدوه بظواھرھا، وعظم عيثھم،  وقاتلتھم الحامية فغلبوھم وأخرجوھم  العرب في أيامه القلعة وھم

لى بن حمدون من بجاية في عسكر وتعبية،  ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزيز فبعث إبنه يحيى وقائده ع. من البلد

ً إلى بجاية في عسكره. فوصل إلى القلعة وسكن األحوال وعلى عھد . وقد أمن العرب واستعتبوا فأعتبوا وانكفأ يحيى راجعا

به العزيز ھذا كان وصول مھدي الموحدين إلى بجاية قافالً من المشرق سنة إثنتي عشرة وخمسمائة، وغّير بھا المنكر فسعى 

ونزل عليھم بماللة وأقام بھا . عند العزيز وإئتمر به، فخرج إلى بني ورياكل من صنھاجة كانوا ساكنين بوادي بجاية فأجاروه

  .وطلبه العزيز فمنعوه وقاتلوه دونه إلى أن رحل عنھم إلى المغرب. يدرس العلم

يامه مستضعفاً مغلباً للنساء مولعاً بالصيد، على وھلك العزيز سنة خمس عشرة وأربعمائة فولي من بعده إبنه يحيى، وطالت أ

حين انقراض الدولة وذھاب األيام بقبائل صنھاجة، واستحدث السكة ولم يحدثھا أحد من قومه أدباً مع خلفائھم العبيديين ونقل 

اً ترجعون فيه إلى هللا واتقوا يوم: "ابن حماد أن سكته في الدينار كانت ثالثة سطور ودائرة في كل وجه، فدائرة الوجه الواحد

ال إله إال هللا محمد رسول هللا، يعتصم بحبل هللا يحيى بن العزيز با " والسطور" ثم توفى كل نفس ما كسبت وھم ال بظلمون 

بسم هللا الرحمن الرحيم ضرب ھذا الدينار بالناصرّية سنة ثالث وأربعين  " ودائرة الوجه اآلخر. األمير المنصور

  .اإلمام أبو عبد هللا المقتفي ألمر هللا أمير المؤمنين العباسي: وفي سطوره." ائةوستمائةوخمسم

ووصل سنة ثالث وأربعين  وستمائةوخمسمائة إلى القلعة الفتقادھا ونقل ما بقي بھا وانتقض عليه بنو زرا ابن مروان فجھز 

ابن مروان وأوصله إليه فسجنه بالجزائر إلى  إليه الفقيه مطرف بن على بن حمدون في العساكر فافتتحھا عنوة وتقبض على

وبعث مطرف بابنه إلى تونس فافتتحھا ونازل فى وجھته ھذه المھدية فامتنعت عليه، ورجع . أن ھلك فى معتقله ، وقيل قتله
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حتى إذا وتغلب النصارى على المھدّية، وقصده الحسن صاحبھا فأجازه إلى الجزائر وأنزله بھا مع أخيه القائد، . إلى بجاية

عبد المؤمن فأّمنھم،  وأخرج  ولقي. قدموا الحسن على أنفسھم. زحف الموحدون إلى بجاية وفر القائد من الجزائر وأسلمھا

  .يحيى بن عبد العزيز أخاه سبع للقاء الموحدين فانھزم وملك الموّحدون بجاية

ونكر عليه سوء . بونة فنزل على أخيه الحارثثم عدل إلى . وركب يحيى البحر إلى صقلية يروم اإلجازة منھا إلى بغداد

وفي خالل ذلك دخل . صنيعه وإخراجه عن البالد فارتحل عنه إلى قسنطينة فنزل على أخيه الحسن، فتخلى له عن األمر

 ثم بايع يحيى لعبد المؤمن سنة. وقتل حوشن بن العزيز وابن الدحامس من األثبج معه وخربت القلعة. الموحدون القلعة عنوة

ثم انتقل إلى سال . ونزل عن قسنطينة واشترط لنفسه فوفّى له، ونقله إلى مراكش فسكنھا. سبع وأربعين  وستمائةوخمسمائة

وأما الحارث بن عبد العزيز صاحب . سنة ثمان  وخمسين وستمائة وخمسمائة فسكن قصر بني عشيرة إلى أن ھلك في سنته

. ثم غلب عليھا الموحدون وقتلوه صبراً . على أمره ورجع إلى بونة وملكھابونة ففر إلى صقلية واستصرخ صاحبھا فصارخه 

وانقرض ملك بني حماد والبقاء  وحده ولم يبق من قبائل ماكسن إال أوزاع بوادي بجاية ينسبون إليھم، وھم لھذا العھد في 

  .هللا وارث األرض ومن عليھا اھـعداد الجند، ولھم اقطاع بنواحي البلد على العسكرة في جملة السلطنة مع قواده، و

  ملوك بني حبوس
  صنھاجة بغرناطة من عدوة األند لس و أولية ذلك ومصايره الخبر عن ملوك بني حبوس بن ماكسن من بني زيري من

لما استبد باديس بن المنصور بن بلّكين بن زيري بن مناد بن ھاد بوالية أفريقية سنة خمس وثمانين وثلثمائة ولى عمومته 

قرابته ثغور عمله، فأنزل حماداً بأشير وأخاه يطوفت بتاھرت، وزحف زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة و

المؤيد ھشام خليفة قرطبة إلى عمل صنھاجة في جموع زناتة ونزل تاھرت وسرح باديس عساكره لنظر محمد بن أبي العون 

ثم . قائھم وخالف عليه فلفول بن سعيد بن خزرون صاحب ُطَبنةفالتقوا على تاھرت وانھزم صنھاجة فزحف باديس بنفسه لل

أجفل زيري بن عطية امامه ورجع به إلى المغرب فرجع باديس إلى القيروان، وترك عمومته أوالد زيري بأشير معحماد 

ثلثمائة، زاوى وحال ل وعرم  ومعنين وأجمعوا على الخالف والخروج على باديس سنة سبع وثمانين و: وأخيه يطوفت وھم

فأسلموا حماداً برمته واستولوا على جميع ما معه، واتصل الخبر بأبي البھار بن زيري وھم مع باديس فخشيه على نفسه ولحق 

بھم واجتمعوا في الخالف، واشتغل باديس عنھم بحرب فلفول بن يانس مولى الحاكم القادم على طرابلس من قبله، وانفسح 

  .وا أيديھم بفلفول وعاقدوهمجالھم في الفساد والعيث ووصل

ثم رجع أبو البھار عنھم إلى باديس فتقبله وصالح له ثم رجعوا إلى حماد سنه إحدى وتسعين وثلثمائة، ولقيھم فھزمھم وقتل 

مساكن وابنه، ولحق زاوي بجبل شنوق، من ساحل مليانة، وأجاز البحر إلى األندلس في بنيه وبني أخيه وحاشيته، ونزل على 

بن أبي عامر صاحب الدولة وكافل الخالفة األموية فأحسن نزلھم وأكر وفادتھم، واصطنعھم لنفسه واتخذھم بطانة المنصور 

لدولته وأوليائه على ما يرومه من قھر الدوله والتغلب على الخالفة، ونظمھم في طبقات زناتة وسائر رجاالت البربر الذين 

وقبائل العرب، واستغلظ أمر صنھاجة باألندلس واستفحلت أمارتھم وحملوا  أدال بجموعھم من جنود السلطان وعساكر األموية

  .دولة المنصور بن أبي عامر وولديه المظفر والناصر من بعده على كاھلھم

ولما انقرض أمرھم واضمحلّت دولتھم ونشأت الفتنة باألندلس بين البرابرة وأھلھا فكان زاوي كبش تلك الوقائع ومحش 

قرطبة ھو وقومه صنھاجة وكافة زناتة والبربر حتى أثبتوا قدم خليفتھم المستعين سليمان بن الحكم بن وتمّرس ب. حروبھا

سليمان بن الناصر الذي أتوه ببيعتھم، وأعطوه على الطاعة صفقتھم كما ذكرناه في أخبارھم ثم اقتحموا به قرطبة عنوة 
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. وتات الستر من خواصھا،  فحدث الناس في ذلك بأخبارھاواصطلموا عامة أھلھا وأنزلوا المعرات بذوي الصون منھا وبي

وتوصل زاوي عند استباحة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد المتصور بجدران قصر قرطبة فأزاله وأصاره إلى قومه 

بھا فتنة، ثم كان شأن بني حمود من العلوّية وافترق أمر البرابرة واضطرمت األندلس ناراً، وامتألت جوان. ليدفن في جدثه

وأسرى الرؤساء من البرابرة ورجاالت الدولة على النواحي واألمصار فملكوھا، وتحيزت صنھاجة إلى ناحية ألبيرة فكانت 

  .ضواحيھا لھم وحصل عليھا استالؤھم،  وزاوي يومئذ عضد البرابرة فنزل غرناطة واتخذھا داراً لملكته ومعتصماً لقومه

باألندلس أيام الفتنة، وحذر مغبة الفعلة واستعاضت الدولة فاعتزم على الرحلة واوى إلى ثم وقع في نفسه سوء أثر البربر 

سلطان قومه بالقيروان سنة عشر وأربعمائة بعد مغيبه عشرين سنة، وأنزل على المعز بن باديس حافد أخيه بلكين أجل ما 

عز بأحسن أحوال البر والتجلة، وأنزله أرفع المنازل من فلقيه الم. كانت دولتھم بأمر أفريقية، وأترف وأوسع ملكاً وأوفر عدداً 

فيقال إنه لقيه من ذوات محارمه ألف امرأة ال تحل له  الدولة وقدمه على األعمام والقرابة وأسكنه بقصره، وأبرز الحرم للقائة،

اطة فانتقضوا عليه، وبعثوا واحدة منھن، ووارى إبراھيم مع شلوه بجدثه،  وكان استخلف على عمله إبنه ونا، فظعن ألھل غرن

عن حبوس ابن عمه ماكسن بن زيري مكانه ببعض حصون عمله، فبادر إليھم ونزل بغرناطة فانتقضوا عليه وبايعوه، 

  .واستحدث بھا ملكاً، وكان من أعظم ملوك الطوائف باألندلس إلى أن ھلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة

المظفر، ولم يزل مقيماً لدعوة آل حّمود أمراء مالقة بعد تخلفھم عن قرطبة سائر وولي من بعده ابنه باديس بن حبوس ويلقب ب

  أيامه وزحف إليھا العامري صاحب المرية سنة تسع وعشرين وأربعمائة، فلقيه باديس بظاھر غرناطة فھزمه وقتله، وطالت

د هللا البرزالي لما حاصره إسمعيل بن القاضي أيامه ومد ملوك الطوائف أيديھم جميعاً إلى مدده، فكان ممن استمده محمد بن عب

بن عباد بعساكر أبيه، فأمده باديس بنفسه وقومه وصار إلى صريخه مع ابن بقية قائد إدريس بن حمود صاحب المالقة سنة 

في إحدى وثالثين وأربعمائة ورجعوا من طريقھم، وطمع إسمعيل بن القاضي بن عباد مع صريخه فيھم فاتبعھم ولحق بباديس 

  .قومه فاقتتلوا وفر عسكر إسمعيل وأسلموه فقتله صنھاجة، وحمل رأسه إلى ابن حمود

ً يستدفع به وبقومه استطالة ابن عباد وأعوانه وباديس ھذا ھو الذي مّصر . وكان القادر بن ذي النون صاحب طليلة أيضا

واستولى على مالقة عند . ھا باقية لھذا العھدغرناطة واختط قصبتھا وشاد قصورھا وشيد حصرنھا، وآثاره في مبانيھا ومصانع

وظھر أمر . انقراض بز حمود سنة تسع وأربعين  وستمائةوأربعمائة وأضافھا إلى عمله، وھلك سنة سبع وستين وأربعمائة

وعقد وتغلب المظفر . المرابطين بالمغرب، واستفحل ملك يوسف بن تاشفين فولي من بعده حافده عبد هللا بن بلّكين بن باديس

ألخيه تميم على مالقة فاستقام أمرھا إلى أن أجاز يوسف بن تاشفين إلى العدوة إجازته المعروفة كما نذكره في أخباره ونزل 

ً من مالقة  بغرناطة سنة ثالث وثمانين فتقبض على عبد هللا بن بلكين، واستصفى أمواله وذخيرته، وألحق به أخاه تميما

ويزعم بنو الماكسن من . بد هللا وتميماً بالسوس األقصى وأقطع لھما إلى أن ھلكوا في إيالتهفأنزل ع. واستصحبھا إلى العدوة

. بيوتات طنجة لھذا العھد أنھم من أعقابھم، فاضمحل ملك بلكانة من صنھاجة ومن أفريقية واألندلس أجمع، والبقاء  وحده

  .اھـ

  لمغرب من الملك والدولةان لھم باالطبقة الثانية من صنھاجة وھم الملثمون وما ك
ھذه الطبقة من صنھاجة ھم الملّثمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب، أبعدوا فى المجاالت ھنالك منذ 

دھور قبل الفتح ال يعرف أّولھا، فأصحروا عن األرياف ووجدوا بھا المراد وھجروا التلول وجفوھا، واعتاضوا منھا بألبان 

ً بالعز عن الغلبة والقھراألنعام ولحو فنزلوا من ريف الحبشة جواراً، . مھا انتباذاً عن العمران واستئناسا باالنفراد وتوحشا
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ً تميزوا بشعاره بين األمم، وعفوا في تلك البالد  وصاروا ما بين بالد البربر وبالد السودان حجزا، واتخذوا اللثام خطاما

ة فمسوفة فوتريكة فناوكا فزغاوة ثم لمطة إخوة صنھاجة كلھم ما بين البحر المحيط وتعددت قبائلھم من كذالة فلمتون. وكثروا

  .بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة

بنو ورتنطق وبنو زمال وبنو صوالن وبنو ناسجة، وكان موطنھم من بالد الصحراء يعرف : وللمتونة فيھم بطون كثيرة منھم

ً المجوسيّ  ولم يزالوا مستقرين بتلك المجاالت حتى كان إسالمھم بعد فتح . ة شأن برابرة المغربكأكدم، وكان دينھم جميعا

. واستوسق لھم ملك ضخم منذ دولة عبد الرحمن بن معاوية الداخل توارثة ملوك منھم. األندلس، وكانت الرياسة فيھم للمتونة

ي مبتدأ دولتھم، وطالت أعمارھم فيھا إلى الثمانين تالكاكين وورتكا وأوراكن بن ورتنطق جد أبي بكر بن عمر أمير لمتونة ف

واتقاھم . ونحوھا، ودوخوا تلك البالد الصحراوية، وجاھدوا من بھا من أمم السودان وحملوھم على اإلسالم، فدان به كثيرھم

  .آخرون بالجزية فقبلوھا منھم وملك عليھم بعد تالكاكين المذكور ثيولوتان

وكان يركب . الصحراء واقتضى مغارم السودان لك الصحراء من لمتونة ثيولوتان، فّدوخ بالدأول من م: ابن أبي زرع) قال(

وتوفي سنة إثنتين وعشرين ومائتين، وملك بعده يلتان وقام بأمرھم وتوفي سنة سبع وثمانين ومائتين، . في مائة ألف نجيب

كان : وقال غيره. انتھى كالم ابن أبي زرع. أمرھم رقوقام بأمرھم بعده ابنه تميم إلى سنة ست وثلثمائة وقتله صنھاجة وافت

من أشھرھم تينزوا بن وانثبق بن بيزا وقيل برويان بن  واشنق بن يزار ملك الصحراء بأسرھا على عھد عبد الرحمن الناصر 

ركب في مائة ألف نجيب وفي عھد عبيد هللا وابنه أبي القاسم من خلفاء الشيعة، كان ي. وابنه الحكم المستنصر في المائة الرابعة

ً من ملوك السودان يعطونه الجزى،  وملك من بعده بنوه ثم افترق . وعمله مسيرة شھرين في مثلھا ودان له عشرون ملكا

 ً افترق أمرھم بعد تميم بن بلتان مائة وعشرون : قال ابن أبي زرع. أمرھم من بعد ذلك، وصار ملكھم طوائف ورياستھم شيعا

أبو عبيد هللا بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتوني فاجتمعوا عليه وأحبوه وكان من أھل الدين والصالح،  سنة إلى أن قام فيھم

وبعده يحيى بن عمر . وقام بأمرھم صھره يحيى بن إبراھيم الكندالي. وحج وھلك لثالثة أعوام من رياسته في بعض غزواته

  .لمغرب واألندلس أوالً، وبأفريقية بعده فنذكره اآلن على نسقهوكان لھذه الطبقة ملك ضخم با. اھـ كالمه. بن تالكاكين

  دولة المرابطين من لمتونة
  بالعدوتين من الملك و أولية ذلك ومصايره الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان لھم

لعھد المائة الثالثة كما ذكرناه،  كان ھؤالء الملثمون في صحاريھم كما قلناه وكانوا على دين المجوسّية إلى أن فى فيھم اإلسالم

ثم افترقوا وكانت رياسة كل بطن منھم في بيت . وجاھدوا جيرانھم من السودان عليه فدانوا لھم واستوسق لھم الملك

فكانت رياسة لمتونة في بني ورتانطق بن منصور بن مصالة بن المنصور بن مزالت بن أميت بن رتمال بن . مخصوص

ما أفضت الرياسة إلى يحيى بن إبراھيم الكندالي، وكان له صھر في بني ورتانطق ھؤالء، وتظاھروا ول. ثلميت وھو لمتونة

منصرفھم  وخرج يحيى بن إبراھيم لقضائه فرصة في رؤساء من قومه في سني أربعين وأربعمائة، فلقوا في. على أمرھم

به من ھديه، وما شافھھم به من فروض أعيانھم من  بالقيروان شيخ المذھب المالكي أبو عمران الفاسي، واغتنموا ما متعوا

  .فتاويه

ً على . وسأله األمير يحيى أن يصحبھم من تلميذه من يرجعون إليه في نوازلھم وقضايا دينھم فندب تلميذه إلى ذلك حرصا

الفقيه محمد وكاك بن  وكتب لھم الفقيه أبو عمران إلى. إيصال الخير إليھم لما رأى من رغبتھم فيه، فاستوعروا مسغبة بالدھم

زلوا اللمطي بسجلماسة من االخذين عنه، وعھد إليه أن يلتمس لھم من يثق بدينه وفقھه، ويروض نفسه على مسغبة أرضھم 



115 
 

ثم ھلك يحيى بن . في معاشه، فبعث معھم عبد هللا بن ياسين بن مكو الجزولي، ووصل معھم يعلمھم القرآن ويقيم لھم الدين

ھم، واطرحوا عبد هللا بن ياسين، واستصعبوا علمه وتركوا األخذ عنه لما تجشموا فيه من مشاق التكليف، إبراھيم وافترق أمر

وتنّسك معه يحيى بن عمر بن تالكاكين من رؤساء لمتونة وأخوه أبو بكر، فنبذوا عن الناس في ربوة . فأعرض عنھم وترھب

ً في المصيف وغمراً في  فدخلوا في غياضھا منفردين . الشتاء، فتعود جزراً منقطعةيحيط بحر النيل من جھاتھا ضحضاحا

  .للعبادة، وتسامع بھم من في قلبه مثقال حبة من خير، فتسايلوا إليھم ودخلوا في دينھم وغيضتھم

ً لن تغلب من قلة، وقد تعين علينا القيام بالح ق ولما كمل معھم ألف من الرجاالت، قال لھم شيخھم عبد هللا بن ياسين إن ألفا

والدعاء إليه وحمل الكافة عليه، فأخرجوا بنا لذلك، فخرجوا وقتلوا من استعصى عليھم من قبائل لمتونة وكدالة ومھمومة، 

حتى أنابوا إلى الحق واستقاموا على الطريقة، وأذن لھم في أخذ الصدقات من أموال المسلمين، وسماھم بالمرابطين وجعل 

عمر، فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بالد درعة وسجلماسة، فأعطوھم صدقاتھم أمرھم في العرب إلى األمير يحيى بن 

ثم كتب إليھم وكاك اللمطي بما نال المسلمين فيما إليه من العسف والجور من بني وانودين أمراء، سجلماسة من . وانقلبوا

بعمائة في عدد ضخم ركباناً مغراوة وحرضھم على تغيير أمرھم، فخرجوا من الصحراء سنة خمس وأربعين  وستمائةوأر

  .ال بل كانت ھنالك بالحمى وكانت تناھز خمسين ألفاً ونحوھا. على المھارى أكثرھم وعمدوا إلى درعة

وعن بالده، فتواقعوا وانھزم ابن  ونھض إليھم مسعود بن وانودين أمير مغراوة، وصاحب سجلماسة ودرعة لمدافعتھم عنھا

وقصدوا سجلماسة فدخلوھا . موالھم، واستلحمھم ودوابھم وإبل الحمى التي كانت ببلد درعةأ وانودين وقتل واستلحم عسكره مع

غالباً، وقتلوا من كان بھا من فل مغراوة، وأصلحوا من أحوالھا وغيروا المنكرات، وأسقطوا المغارم والمكوس، واقتضوا 

سنة سبع وأربعين وستمائة وستمائة، وقدم مكانه فھلك يحيى بن عمر . الصدقات واستعملوا عليھا منھم وعادوا إلى صحرائھم

  .أخاه أبا بكر، وندب المرابطين إلى فتح المغرب فغزا بالد السوس سنة ثمان وأربعين  وستمائةوأربعمائة

ثم افتتح مدينة أغمات سنة تسع وأربعين  وستمائةوأربعمائة وفر أميرھا لقوط بن . وافتتح ماسة وتارودانت وجميع معاقله

ن علي المغراوي إلى تادالً، واستضاف إلى بني يفرن بھا، ثم افتتح المرابطون بالد المصامدة بجبال درن، وجاسوا يوسف ب

خاللھا سنة خمسين، ثم أغزوا تادالً فاستباحوھا واستلحموا بني يفرن ملوكھا، وقتل معھم لقوط بن يوسف المغراوي صاحب 

، وكانت مشھورة بالجمال والرئاسة، وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي وتزوج امرأته زينب بنت اسحق النفراوية. أغمات

ً على وريكة وھي زوجة  ھيالنة في دولة أمغارن في بالد المصامدة وھم الشيوخ . بن عبد الرحمن بن واطاس، وكان شيخا

ثم دعا . مر كما ذكرناوتغلب بنو يفرن على وريكة وملكوا أغمات فتزوج لقوط زينب ھذه، ثم تزوجھا بعده أبو بكر بن ع

المرابطين إلى جھاد برغواطة الذين كانوا بتامستا وإنفاً وجھات الريف الغربي فكانت لھم فيھم وقائع وأيام استشھد عبد هللا بن 

  .ياسين في بعضھا سنة خمسين وأربعمائة

بن عمر في إمارة قومه على جھادھم، واستمر أبو بكر . وقدأم المرابطين بعده سليمان بن حرب  ليرجعوا إليه في قضايا دينھم

ثم استأصل شأفتھم، ومحا أثر دعوتھم من المغرب وھلك في جھادھم سليمان بن عدو سنة إحدى  وخمسين وستمائة وأربعمائة 

  .لسنة من وفاة عبد هللا بن ياسين

وبلغه وھو لم . ين وستمائة وأربعمائةثم نازل أبو بكر مدينة لواتة وافتتحھا عنوة وقتل من كان بھا من زناتة سنة إثنتين  وخمس

يستتم فتح المغرب بعدما وقع من الخالف بين لمتونة ومسوفة ببالد الصحراء، حيث أصل أعياصھم ووشايج أعراقھم ومنيع 

بفكين بن محمد بن حماد صاحب القلعة  وأكد ذلك زحف. عددھم فخشي افتراق الكلمة وانقطاع الوصلة، وتالفى أمره بالرحلة
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لمغرب سنة ثالث  وخمسين وستمائة وأربعمائة لقتالھم، فارتحل أبو بكر إلى الصحراء، واستعمل على المغرب ابن عمه إلى ا

ً من . يوسف بن تاشفين، ونزل له عن زوجه زينب بنت إسحق، ولحق بقومه ورفع ما كان بينھم من خرق الفتنة، وفتح بابا

  .الدھمجھاد السودان فاستولى على نحو تسعين مرحلة من ب

 ً فحينئذ . وأقام يوسف بن تاشفين بأطراف المغرب، ونزل بلّكين صاحب القلعة فاس وأخذ رھنھا على الطاعة، وانكفأ راجعا

ثم رجع أبو بكر إلى المغرب فوجد يوسف بن تاشفين . سار يوسف بن تاشفين في عسكره من المرابطين ودوخ أقطار المغرب

يريه االستبداد في أحواله وأن يعد له متاع الصحراء وماعونھا، ففطن لذلك األمير أبو  وأشارت عليه زينب أن. قد استبد عليه

  .بكر، وتجافى عن المنازعة وسلم له األمر، ورجع إلى أرضه فھلك لمرجعه سنة ثمانين وأربعمائة

لى مسجد وقصبة صغيرة واختط يوسف مدينة مّراكش سنة أربع  وخمسين وستمائة وأربعمائة، ونزلھا بالخيام وأدار سورھا ع

وجعل يوسف مدينة مّراكش . الختزان أمواله وسالحه، وكمل تشييدھا وأسوارھا ابنه من بعده سنة ست وعشرين وخمسمائة

لنزله لعسكره وللتمرس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطنھم بھا في جبل درن، فلم يكن في قبائل المغرب أشذ منھم وال أكثر 

 ً إلى مطالبة مغراوة وبني يفرن وقبائل زناتة بالمغرب، وجذب الحبل من أيديھم، وكشف ما نزل ثم صرف عزمه . جمعا

) حدث المؤرخون في أخبار مدينة فاس ودولتھم فيھا بكثير منه(  بالرعايا من جورھم وعسفھم، فقد كانوا من ذلك على ألم

  .فنازل أوالً قلعة فازاز، وبھا مھدي بن توالي من بني يحفش

وھم بطن من زناتة، وكان أبو توالي صاحب تلك القلعة ووليھا ھو من بعده، فنازله يوسف بن : ب نظم الجواھرقال صاح

  ثم استجاش به على فاس مھدي بن يوسف الكرنامي صاحب مكناسة بما كان عدواً لمعنصر المغراوي صاحب فاس،. تاشفين

موعه، وارتحل يوسف إلى فاس وتقرى منازلھا وافتتح فزحف في عساكر المرابطين إلى فاس، وجمع إليه معنصر ففض ج

ً قالئل، وظفر بعاملھا بكار بن إبراھيم فقتله ثم نھض إلى صفروي فافتتحھا . جميع الحصون المحيطة بھا، وأقام عليھا أياما

ً سنة خمس  وخمسين وستمائة وأ ربعمائة، ثم وقتل من كان بھا من أوالد وانودين المغراوي ورجع إلى فاس فافتتحھا صلحا

وأشرف على طنجة، وبھا سكوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة وبقية . خرج إلى غمارة ونازلھم وفتح كثيراً من بالدھم

منازلة قلعة فازاز، وخالفه معنصر إلى فاس فاستولى عليھا وقتل  ثم رجع إلى. األمراء من موالي الحّمودية وأھل دعوتھا

  .عاملھا

مھدي بن يوسف صاحب مكناسة ليستجيش به على فاس فاستعرضه معنصر في طريقه قبل أن  واستدعى يوسف بن تاشفين

. تتصل بأيديھما، وناجزه الحرب ففض جموعه وقتله، وبعث برأسه إلى وليه ومساھمه في شدته الحاجب سكوت البرغواطي

ذوا بمخنقھا وقطعوا المرافق واستصرخ أھل مكناسة باألمير يوسف بن تاشفين فسرح عساكر لمتونة إلى حصار فاس فأخ

واجتمع . وبرز معنصر إلى مناجزة عدوه إلحدى الراحتين فكانت الدائرة عليه وھلك. عنھا وألحوا بالقتال عليھا فمسھم الجھد

ً بتازا وتسول، فزحفوا إلى  زناتة من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسى بن أبي العافية، كانوا ملوكا

واستلحم كثير من المرابطين، واتصل خبرھم بيوسف بن تاشفين . ر المرابطين والتقوا بوادي صفير فكان الظھور لزناتةعساك

وھو محاصر لقلعة مھدي من بالد فازاز فارتحل سنة ست  وخمسين وستمائة وأربعمائة، ونزل عليھا معسكر من المرابطين 

ثم افتتح  ثم قبوالدة، ثم بالد ورغة سنة ثمان  وخمسين وستمائة وأربعمائةوصار يتنقل في بالد المغرب، فافتتح بني مراسن 

وفي سنة إثنتين وستين وأربعمائة نازل فاس فحاصرھا مدة ثم افتتحھا عنوة وقتل بمفازتھا . بالد غمارة سنة ستين وأربعمائة

ى، فاتخذت لھم األخاديد وقبروا جماعات، ثالثة آالف من مغراوة وبني يفرن ومكناسة وقبائل زناتة حتى أعوزت مدافنھم فراد
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وخلص من نجا منھم من القتل إلى بالد تلمسان وأمر بھدم األسوار التي كانت فاصلة بين القرويين واألندلسيين من عدوتيھا، 

ث وارتحل سنة ثال. وأدار عليھا األسوار، وحمل أھلھا على االستكثار من المساجد، ورتب بناءھا. وصيرھا مصراً واحداً 

ثم نھض سنة خمس وستين وأربعمائة إلى مدينة . وستين وأربعمائة إلى وادي ملوية فافتتح بالدھا وحصون وطاط من نواحيھا

ثم نھض سنة سبع وستين وأربعمائة إلى جبال غياثة وبني . الدمنة فافتتحھا عنوة، ثم افتتح حصن علودان من حصون غمارة

ثم اقتسم المغرب عماالت على بنيه وأمراء تومه وذويه، ثم استدعاه المعتمد بن عباد  .مكود من أحواز تازا فافتتحھما ودوخھا

إلى الجھاد فاعتذر له بمكان الحاجب سكوت البرغواطي وقومه من أولياء الدولة الحمودية بسبتة، فأعاد إليه ابن عباد الرسل 

فلقيه سكوت الحاجب بظاھر طنجة في قومه، ومعه إبنه  بالمشايعة إليھم فجھز إليھم قائده صالح بن عمران في عساكر لمتونة،

وكتب صالح بن عمران بالفتح إلى يوسف بن . ضياء الدولة فانكشف وقتل الحاجب سكوت، ولحق إبنه العزيز ضياء الدولة

كان بن األمير يوسف بن تاشفين إلى المغرب األوسط سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة قائده مزدلي بن تبل ثم أغزى. تاشفين

محمد بن وركوت من عشيره في عساكر لمتونة لمحاربة مغراوة ملوك تلمسان، وبھا يومئذ األمير العباس بن بختي من ولد 

يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر، فدوخوا المغرب األوسط وصاروا في بالد زناتة وظفروا بيعلى بن األمير 

  .ھمالعباسي فقتلوه، وانكفأوا راجعين من غزات

ثم نھض يوسف بن تاشفين سنة ثالث وسبعين وأربعمائة بعدھا إلى الريف، وافتتح كرسيف ومليلة وسائر بالد الريف وخرب 

ثم . مدينة نكور فلم تعمر بعد، ثم نھض في عساكره المرابطين إلى بالد المغرب األوسط فافتتح مدينة وجدة وبالد بني يزتاسن

ان بھا من مغراوة، وقتل العباس بن بختي أمير تلمسان وأنزل محمد بن تيعمر المستوفى بھا افتتح مدينة تلمسان واستلحم من ك

ونزل بعساكره واختط بھا مدينة تاكرارت بمكان محلته، وھو إسم المحلة بلسان . في عساكر المرابطين، فصارت ثغراً لملكه

ً إلى المغرب فاحتل مراكش سنة خمس ثم افتتح مدينة تنس ووھران وجبل وانشريس إلى الجزائر، وان. البربر كفأ راجعا

  .ولم يزل محمد بن تينعمر والياً بتلمسان إلى أن ھلك، وولي بعده أخوه تاشفين. وسبعين وأربعمائة

ثم إن الطاغية تكالب على بالد المسلمين وراء البحر، وانتھز الفرصة فيھا بما كان من الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر 

لقادر بن يحيى بن ذي النون حتى نالھم الجھد، وتسلمھا منه صلحا سنة ثمان وسبعين وأربعمائة على أن يملكه طليلة، وبھا ا

بلنسية، فبعث معه عسكراً من النصرانية فدخل بلنسية وتملكھا على حين مھلك صاحبھا أبي بكر بن العزيز بين يدي حصار 

ة المجاز من صريف، وأعيا أمره أھل األندلس واقتضى منھم وسار الطاغية في بالد األندلس حتى وقف بفرض. طليطلة

ثم نازل سرقسطة وضيق على ابن ھود بھا، وطال مقامه وامتد أمله إلى تملكھا فخاطب المعتمد بن عباد . الجزية فأعطوھا

  .أمير المسلمين يوسف بن تاشفين منتجزاً وعده في صريخ اإلسالم بالعدوة وجھاد الطاغية

ندلس في كافة من العلماء والخاصة فاھتز للجھاد وبعث إبنه المعز في عساكر المرابطين إلى سبتة فرضة وكاتبه أھل األ

وأحاطت بھا أساطيل ابن عباد بحراً فاقتحموھا عنوة في ربيع اآلخر سنة ست وسبعين وأربعمائة، . المجاز، فنازلھا براً 

ثم أجاز ابن عباد البحر في جماعته . تب إلى أبيه بالفتحوتقبض على ضياء الدولة وقيد إلى المغرب فقتله صبراً، وك

وأنزل له ابنه الراضي عن الجزيرة الخضراء لتكون رباطاً لجھاده فأجاز البحر في . والمرابطين، ولقيه بفاس مستنفراً للجھاد

عباد وابن األفطس صاحب عساكر المرابطين وقبائل المغرب ونزل الجزيرة سنة تسع وثمانين وأربعمائة، ولقيه المعتمد ابن 

وجمع ابن أدفونس ملك الجاللقة أمم النصرانية لقتاله، ولقي المرابطين بالزالقة من نواحي بطليوس فكان للمسلمين . بطليوس

  .عليه اليوم المشھور سنة إحدى وثمانين وأربعمائة
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بن وركوت من عشيره، ويعرف أبوه ثم رجع إلى مراكش وخلف عسكراً باإلشبيلية لنظر محمد ومجون بن سيمونن بن محمد 

بالحاج وكان محمد من بطانته وأعاظم قواد تكاليب الطاغية على شرق األندلس، ولم يغن فيه أمراء الطوائف شيئاً فزحف إليه 

وخلع ابن رشيق . من سبتة ابن الحاج قائد يوسف بن تاشفين في عساكر المرابطين فھزموا جميع النصارى ھزيمة شنيعة

ة، وتمادى إلى دانية ففر علي بن مجاھد أمامه إلى بجاية ونزل على الناصر بن علناس فأكرمه، ووصل ابن صاحب مرسي

ً بالقادر بن ذي النون فأنفذ معه معسكراً وملك بلنسية، وقتل ابن في النون،  جحاف قاضي بلنسية إلى محمد بن الحاج مغريا

الطاغية فنازل بلنسية، واتصل حصاره إياھا إلى أن ملكھا سنة خمس وذلك سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وانتھى الخبر إلى 

وثمانين وأربعمائة، ثم استخلصتھا عساكر المرابطين وولى عليھا يوسف بن تاشفين األمير مزدلي، وأجاز يوسف بن تاشفين 

من . لما يسمون به عليھم ثانية سنة ست وثمانين وأربعمائة، وتثاقل أمراء الطوائف عن لقائه لما أحسوا من نكيره عليھم

الظالمات والمكوس وتالحق المغارم فوجد عليھم، وعھد برفع المكوس وتحرى المعدلة، فلما أجاز انقبضوا عنه إال ابن عباد 

  .فإنه بادر إلى لقائه وأغراه بالكثير منھم، فتقبض على ابن رشيق فأمكن ابن عباد منه العداوة التي بينھما

ففر عنھا ابن صمادح ونزل على المنصور بن الناصر ببجاية، وتوافق ملوك الطوائف على قطع المدد  وبعث جيشاً إلى المرية

عن عساكره ومحالته فساء نظره، وأفتاه الفقھاء وأھل الشورى من المغرب واألندلس بخلعھم وانتزاع األمر من أيديھم 

صاحبھا عبيد هللا بن "فعھد إلى غرناطة واستنزل  وصارت إليه بذلك فتاوى أھل الشرق األعالم مثل الغزالي والطرطوشي

وبعث بھما إلى المغرب . الطاغية في عداوة يوسف بن تاشفين بلكين بن باديس وأخاه تميما من مالقة بعد أن كان منھما مداخلة

تقر بھا وعقد ونھض يوسف بن تاشفين إلى سبتة فاس. فخاف ابن عباد عند ذلك منه وانقبض عن لقائه وفشت السعايات بينھما

لألمير سير بن أبي بكر بن محمد وركوت على األندلس وأجازه فقدم عليھا، وقعد ابن عباد عن تلقيه ومبرته فأحفظه ذلك، 

  .وطالبه بالطاعة لألمير يوسف والنزول عن األمر ففسد ذات بينھما وغلبه على جميع عمله

وصمد إلى إشبيلية . قرمونة واستولى على جميعھا وقتلھمواستنزل أوالد المأمون من قرطبة ويزيد الرايض من رندة و

ً وكان دفاع لمتونة  فحاصر المعتمد بھا وضيق عليه، واستنجد الطاغية فعمد إلى استنقاذه من ھذا الحصار فلم يغن عنه شيئا

مد وقاده أسيراً إلى وتقبض على المعت. مما فت في عضده واقتحم المرابطون إشبيلية عليه عنوة سنة أربع وثمانين وأربعمائة

مراكش فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى أن ھلك في محبسه بأغمات سنة سبعين وأربعمائة، ثم عمد إلى بطليوس 

عمر بن األفطس فقتله وإبنيه يوم األضحى سنة تسع وثمانين بما صّح عنده من مداخلتھم الطاغية وأن  وتقبض على صاحبھا

أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الثالث سنة تسعين وأربعمائة وزحف إليه الطاغية فبعث عساكر  يملكوه مدينة بطليوس، ثم

  .المرابطين لنظر محمد بن الحاج فانھزم النصارى أمامه وكان الظھور للمسلمين

وسير بن أبي  ثم أجاز األمير يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثالث وتسعين وأربعمائة وانضّم إليه محمد بن الحاج

. بكر واقتحموا عامة األندلس من أيدي ملوك الطوائف، ولم يبق منھا إال سرقسطة في يد المستعين بن ھود معتصماً بالنصارى

وانتظمت بالد األندلس . وغزا األمير مزدلي صاحب بلنسية إلى بلد برشلونة فأثخن بھا وبلغ إلى حيث لم يبلغ أحد قبله ورجع

شفين، وانقرض ملك الطوائف منھا أجمع كأن لم يكن واستولى على العدوتين، واتصلت ھزائم النصارى في ملكة يوسف بن تا

على يد المرابطين مراراً وتسمى بأمير المسلمين، وخاطب المستنصر العباسي الخليفة لعھده ببغداد وبعث إليه عبد هللا بن 

لطفا في القول وأحسنا في اإلبالغ، وطلبا من الخليفة أن يعقد له محمد بن العرب المعافري اإلشبيلي وولده القاضي أبا بكر فت

على المغرب واألندلس فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقوالً في أيدي الناس، وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعھده على 
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وشي يحضانه على العدل والتمسك الطرط وخاطبه اإلمام الغزالي والقاضي أبو بكر. ما إلى نظره من األقطار واألقاليم

  .بالخير، ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف بحكم هللا

ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى األندلس سنة سبع وتسعين وأربعمائة، وقد كان ما قدمناه في أخبار بني حماد من 

التي وقعت بينه وبين تاشفين بن يتنعمر وافتتاحه زحف المنصور بن الناصر إلى تلمسان سنة سبع وتسعين وأربعمائة للفتنة 

أكثر بالدھم، فصالحه يوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفين عن تلمسان سنة سبع وتسعين وأربعمائة وبعث إليھما 

أس وھلك يوسف على ر. مزدلي من بلنسية، وولي بلنسية عوضاً عنه أبا محمد ابن فاطمة، وكثرت غزواته في بالد النصرانية

المائة الخامسة وقام باألمر من بعده إبنه علي بن يوسف فكان خير ملك، وكانت أيامه صدراً منھا وادعة ولدولته على الكفر 

وجمع الطاغية ... قتالً وسبياً، وولى على األندلس األمير تميم بن وأھله ظھور وعزة وأجاز إلى العدوة فأثخن في بالد العدو

وأثخن في بالد النصارى ورجع، وعلى أثر ذلك . م أجاز علي بن يوسف سنة ثالث ونازل طليطلةلألمير تميم فھزمه تميم، ث

قصد ابن ردمير سرقسطة وخرج ابن ھود للقائه فانھزم المسلمون ومات ابن ھود شھيداً وحاصر ابن ردمير البلد حتى نزلوا 

  .على حكمه

ثم رجع العمران إليھا على يد ابن تامرظست من قواد . وأخلوھا ثم كان سنة تسع وخمسمائة شأن برقة وتغلّب أھل جنوة عليھا

المرابطين كما مر في ذكرھا عند ذكر الطوائف، ثم استمرت حال علي بن يوسف في ملكه وعظم شأنه، وعقد لولده تاشفين 

قومه وعقد على غرب األندلس سنة ست وعشرين وخمسمائة وأنزله قرطبة وإشبيلية، وأجاز معه الزبير بن عمر، وحشد 

ألبي بكر بن إبراھيم المسوفي على شرق األندلس وأنزله بلنسية، وھو ممدوح بن خفاجة ومخدوم أبي بكر بن باجة الحكيم 

وعقد البن غانية المسوقي على الجزائر الشرقية دانية وميورقة، واستقامت أيامه، وألربع عشرة سنة . المعروف بابن الصائغ

ً عن من دولته كان ظھور اإلمام ا ً منتحالً للعلم والفتيا والتدريس، آمراً بالمعروف ناھيا لمھدي صاحب دعوة الموحدين، فقيھا

  .المنكر متعرضاً بذلك للمكروه في نفسه

ونالته ببجاية وتلمسان ومكناسة اذايات من الفسقة ومن الظالمين، وأحضره األمير علي بن يوسف للمناظرة ففلج علي 

واستدرك علي بن يوسف رأيه فتفقده وطالب ھرغة بإحضاره . ولحق بقومه ھرغة من المصامدة خصومه من الفقھاء بمجلسه،

إليھم البعث فأوقعوا به وتقاسم معھم ھنتاتة وتينملل على إجارته والوفاء بما عاھدھم عليه من القيام بالحق  فأبوا عليه فسرح

سنة أربع وعشرين وخمسمائة وقام بأمرھم عبد المؤمن بن  وھلك المھدي في. والدعاء إليه حسبما يذكر ذلك كله بعد دولتھم

وفشل ريح لمتونة بالعدوة األندلسية، . علّي الكومي كبير أصحابه بعھده إليه، وانتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مراكش مراراً 

وقام باألمر من  وھلك علّي بن يوسف سنة سبع وثالثين وخمسمائة. وظھر أمر الموحدين وفشت كلمتھم في برابرة المغرب

أمر الموحدين واستفحل شأنھم  بعده ولده تاشفين وولي عھده، وأخذ بطاعته وبيعته أھل العدوتين كما كانوا على حين استغلظ

  .وألحوا في طلبه

ونازله عبد . وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المغرب، ونھض تاشفين بعساكره بالبسائط إلى أن نزل تلمسان

والموحدون بكھف الضحاك بين الصخرتين من جبل تيطري المطل عليھا، ووصله ھنالك مدد صنھاجة من قبل يحيى المؤمن 

وھلك طاھر واستلحم . بن عبد العزيز صاحب بجاية مع قائده طاھر بن كباب، وشرھوا إلى مدافعة الموحدين فغلبوھم

واتبعه ا الموحدون واقتحموا عليه البلد . البحر بأساطيله الصنھاجيون وفر تاشفين إلى وھران في موادعة لب بن ميمون قائد

ثم بويع . واستولى الموحدون على المغرب األوسط واستلحموا لمتونة. فھلك، يقال سنة إحدى وأربعين  وستمائةوخمسمائة
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ً عاجزاً فخلع وبويع عّمه إسحق بن علّي بن يوسف بن تاشفين ھيئة ذلك وصل وعلى . بمراكش ابنه إبراھيم وألفوه مضعفا

الموحدون إليھا وقد ملكوا جميع بالد المغرب عليه، فخرج إليھم في خاصته فقتلھم الموحدون، وأجاز عبد المؤمن والموحدون 

إلى األندلس سنة إحدى  وخمسين وستمائة خمسمائة وملكوا، واستحلموا أمراء لمتونة وكافتھم وفروا في كل وجه، ولحق فلھم 

  .رقة ومنورقة ويابسة إلى أن جددوا من بعده للملك بناحية أفريقية، وهللا غالب على أمرهبالجزائر الشرقية ميو

  دولة ابن غانية
والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجالبه علي  الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك

  ايرهالموحدين ومظاھرة قراقش الغزي له علي أمره وأولية ذلك ومص
كان أمر المرابطين من أوله في كدالة من قبائل الملثمين حتى ھلك يحيى بن إبراھيم فاختلفوا على عبد هللا بن ياسين أمامھم، 

وتحول عنھم إلى لمتونة وأقصر عن دعوته وتنسك وترھب كما قلناه، حتى إذا أجاب داعية يحيى بن عمر وأبي بكر بن عمر 

واتبعھم الكثير من قومھم وجاھدوا معه سائر قبائل الملثمين، وكأن مسوفة قد دخل في . ونةمن بني ورتانطق بيت رئاسة لمت

  وكان يحيى المسوفي من رجاالتھم. دعوة المرابطين كثير منھم فكان لھم بذلك في تلك الدولة حظ من الرئاسة والظھور

ً عند يوسف بن تاشفين لمكانه في قومه قتل بعض رجاالت لمتونة في مالحاة وقعت بينھم  واتفق أنه. وشجعانھم، وكان مقدما

فتثاور الحيان وفر ھو إلى الصحراء ففدى يوسف بن تاشفين القتيل ووداه، واسترجع علياً من مفره لسنين من مغيبه، وأنكحه 

وحجر  امرأة من أھل بيته تسمى غانية بعھد أبيھا إليه في ذلك فولدت منه محمداً ويحيى ونشأ في ظل يوسف بن تاشفين

  .كفالته

وعقد لمحمد على الجزائر . ورعى لھما علّي بن يوسف ذمام ھذه األواصر، وعقد ليحيى على غرب األندلس وأنزله قرطبة

وتقدم وفد األندلس إلى عبد . الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين وخمسائة، وانقرض بعد ذلك أمر المرابطين

بن محمد المصمودي من رجاالت الموحدين وعقد له على حرب لمتونة كما يذكر في المؤمن، وبعث معھم أبا إسحق براق 

أخبارھم، فملك إشبيلية واقتضى طاعة يحيى بن علّي بن غانية، واستنزله عن قرطبة إلى جيان والقلعة فسار منھا إلى غرناطة 

أربعين  وستمائةخمسمائة ودفن بقصر يستنزل من بھا من لمنونة، ويحملھم على طاعة الموحدين فھلك ھنالك سنة ثالث و

  .وأما محمد بن علي فلم يزل والياً إلى أن ھلك وقام بأمره بعده ابنه عبد هللا. باديس

وقيل إن إسحق ولي بعد ابنه محمد وأنه قتله غيرة من أخيه عبد هللا لمكان . ثم ھلك وقام باألمر أخوه إسحق بن محمد بن عليّ 

وخلف ثمانية من الولد وھم محمد وعلّي ويحيى وعبد هللا . بد بأمره إلى أن ھلك سنة ثمانين وخمسائةأبيه منه فقتلھما معاً، واست

ولما أجاز يوسف بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتير . والغازي وسير والمنصور وجبارة، فقام باألمر إبنه محمد

وقام باألمر أخوه علّي بن محمد بن علّي وتلوموا . تقلوهالختبار طاعتھم، ولحين وصوله نكر ذلك إخوته وتقبضوا عليه واع

في رد ابن الزبرتبر إلى مرسله، وحالوا بينه وبين األسطول حين بلغھم أن الخليفة يوسف القسري استشھد في الجھاد بأركش 

ن أساطيلھم وأسطوله، ابن الزبرتيروركبوا البحر في إثنتين وثالثين قطعة م من العدوة، وقام باألمر ابنه يعقوب واعتقلوا

وركب معه إخوته يحيى وعبد هللا والغازي وولي على ميورقة عمه أبا الزبير، وأقلعوا إلى بجاية فطرقوھا على حيى غفلة من 

أھلھا، وعليھا السيد أبو الربيع بن عبد هللا بن عبد المؤمن وكان بايميلول مر خارجھا في بعض مذاھبه، فلم تمانعه أھل البلد 

ا عليھا من صفر سنة إحد وثمانين وخمسمائة، واعتقلوا بھا السيد أبا موسى بن عبد المؤمن كان قافال من أفريقية يؤم واستولو

  .المغرب واكتسحوا ما كان بدار السادة والموحدين
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فھزمھما، وكان والي القلعة قاصداً مراكش وھو يستخبر خبر بجاية فرجع وظاھر السيد  الربيع، وزحف إليھما علي بن غانية 

واستولى على أموالھم أسريا ولحقا بتلمسان فنزال بھا على السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن، وأخذ فى تحصين 

وعاس علّي بن محمد بن غانية في األموال وفرقھا . تلمسان ورم أسوارھا وأقاما عند السيد يرومان الكرة من صاحب تلمسان

ثم افتتح مازونة وانتھى . يھم، ورحل إلى الجزائر فافتتحھا وولى عليھا يحيى بن أبي طلحةفي ذؤبان العرب ومن انضاف إل

ً ودخلھا عنوة وكانت له في المغرب خطة . إلى مليا فافتتحھا وولى عليھا بدر بن عائشة ثم نھض إلى القلعة فحاصرھا ثالثا

ولما اتصل الخبر . ستنجدھم وجاؤا بأحالفھمثم قصد قسنطينة فامتنعت عليه واجتمعت عليه وفود العرب فا. مشھورة

بالمنصور وھو بسبتة مرجعه من الغزو سرح العساكر في البر لنظر السيد أبي زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن، وعقد له 

  .على المغرب األوسط

العساكر من كل جھة،  وبعث األساطيل إلى البحر وقائدھا أحمد الصقلّي وعقد عليھا ألبي محمد بر إبراھيم بن جامع وزحفت

فثار أھل الجزائر على يحيى بن أبي طلحة ومن معه وأمكنوا منھم السيد أبا يزيد فقتلھم على شلف وعفا عن يحيى لنجده عمه 

طلحة وكان بدر بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الجيش فلحقوه أمام العدو فتقبضو عليه بعد قتال مع البرابرة حين أرادوا 

وسبق األسطول إلى بجاية فثار بيحيى بن غانية وفر إلى أخيه علّي لمكانه من . دوه إلى السيد أبي يزيد فقتلهإجارته، وتا

ونزل السيد أبو زيد بعساكره بتكالت من ظاھر بجاية، وأطلى السيد أبا موسى من . حصار قسنطينة بعد أن كان أخذ بمخنقھا

بعد أن كان أخذھا ومضى شديداً في الصحراء، والموحدون في اتباعه ثم رحل في طلب العدو فأفرج عن قسنطينة . معتقله

بن غانية في قفصة فملكھا ونازل  ثم نقلوا إلى بجاية واستنفر السيد أبا زيد بھا وقصد علي. حتى انتھوا إلى مغرة ونغارس

ما نقل أبو محمد التيجاني بورق وقصطيلة فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفيھا قراقش الغزي المطغري، وكان من خبره على 

في كتاب رحلته أن صالح الدين صاحب مصر بعث تقي الدين ابن أخيه شاه إلى المغرب الفتتاح ما أمكنه من المدن نكون له 

واستعجلوا . معقالً يتحّصن فيه من مطالبة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام الذي كان صالح الدين عمه من وزرائه

وفر إبراھيم بن . ثم رجع تقي الدين من طريقه ألمر عرض له ففر قراقش األرمني بطائفة من جنوده. ديتهالنصر فخشوا عا

فأما قراقش فلحق بسنترية، وافتتحھا . قراتكين سالح دار المعظم نسبة للملك المعظم شمس الدولة ابن أيوب أخي صالح الدين

وكتب لھما بالفتح وافتتح زويلة وغلب بني . وألستاذه تقي الدين وذلك سنة ست وثمانين وخمسمائة وخطب فيھا لصالح الدين

ً لعمه محمد بن الخطاب بن يصلتن بن عبد هللا بن صنفل بن خطاب وھو آخر  خطاب الھواري على ملك فزان، وكانت ملكا

يزل يفتح البالد  وتعرف زويلة ابن خطاب فتقبض عليه وغلبه على المال حتى ھلك، ولم. ملوكھم، وكانت قاعدة ملكه زويلة

ونھض بھم إلى جبل نفوسة فملكه واستخلص أموال العرب . إلى أن وصل إلى طرابلس واجتمع عليه عرب ذياب بن سليم

واجتمعت أيديھم على طرابلس وافتتحھا . واتصل به مسعود بن زمام شيخ الذواودة من رياح عند مفره من المغرب كما ذكرناه

وفرض لھم العطاء، واستبد بملك طرابلس وما وراءھا، وكان قراقش من األرمن، . الل وسليمواجتمع إليه ذؤبان العرب من ھ

وكان يكتب في ظھائره ولي أمير . وكان يقال له المظفري ألنه مملوك المظفر والناصري ألنه يخطب للناصر صالح الدين

وأما إبراھيم بن قراقش صاحبه فإنه سار . الكتابوثقت با وحده أسفل : المؤمنين بسكون الميم، ويكتب عالمة الظھيره بخطه

مع العرب إلى قفصة فملك جميع منازلھا وراسل بني الزند رؤساء قفصة فأمكنوه من البلد النحرافھم عن بني عبد المؤمن 

  .فدخلھا وخطب للعباسي ولصالح الدين إلى أن قتله المنصور عند فتح قفصة كما نذكره في أخبار الموحدين

   



122 
 

  :خبر إلى ابن غانيةرجع ال
ولما وصل علي بن غانية إلى طرابلس ولقي قراقش اتفقا على المظاھرة على الموحدين واستمال ابن غانية كافة بني سليم من 

ً عن طاعة الموّحدين من قبائل  العرب وما جاورھم من مجاالتھم ببرقة وخالطوه في واليتھم، واجتمع إليه من كان منحرفا

ولحق بابن غانية فل قومه من . وخالفتھم زغبة إلى الموحدين فاعتقلوا بطاعتھم سائر أيامھم. اح واألثبججشم وري: ھالل مثل

وجدد رسوم الملك واتخذ اآللة وافتتح كثيراً من . لمتونة ومنونة من أطراف البقاع، فانعقد أمره وتجدد بذلك القطر سلطان قومه

بعث ولده وكاتبه عبد المؤمن من فرسان األندلس إلى الخليفة الناصر بن المستضيء ثم . بالد الجريد وأقام فيھا الدعوة العباسية

ببغداد، مجدداً ما سلف لقومه من المرابطين بالمغرب من البيعة والطاعة وطلب المدد واإلعانة، فعقد له كما كان لقومه وكتب 

الح الدين يوسف بن أيوب، فجاء إلى مصر فكتب له الكتاب من ديوان الخليفة إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بھا ص

  .صالح الدين إلى قراقش واتصل أمرھما في إقامة الدعوة العباسية

ثم . وظاھره ابن غانية على حصار قابس فافتتحھا قراقش من يد سعيد بن أبي الحسن، وولى عليھا مواله وجعل فيھا ذخائره

ثم رحل إلى توزر وقراقش . ن غانية فظاھره قراقش عليھا فافتتحھا عنوةاتصل بھا إلى أن وصل إلى قفصة خلعوا طاعة اب

 ً ولما اتصل بالمنصور ما نزل بأفريقية من أجالب ابن غانية وقراقش على بالد الجريد نھض من . في مظاھرته فافتتحھا أيضا

تونس فأراح بھا وسرح في مقدمته ووصل إلى . مراكش سنة ثمان وثمانين وخمسمائة لحسم ھذا الداء واستنقاذ ما غلبوا عليه

السيد أبا يوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن، ومعه عمر بن أبي زيد من أعيان الموحدين فلقيھم ابن غانية في 

جموعه بعھده فانھزم الموحدون وقتل ابن أبي زيد وجماعة منھم، وأسر علي بن الزبرتير في آخرين وامتألت أمالك العدو 

. بھم بظاھر الحامة في شعبان من سنته ووصل سرعان الناس إلى تونس، وصمد المنصور إليھم فأوقع. م ومتاعھممن أسالبھ

وأفلت ابن غانية وقراقش بحومة الوفر وبادر أھل قابس وكانت خالصة لقراقش دون ابن غانية فأتوا طاعتھم وأسلموا من كان 

المنصور إلى توزر فحاصرھا فأسلموا إليه من كان فيھا من أصحاب عندھم من أصحابه وذويه فاحتملوا إلى مراكش، وقصد 

  .وبادر أھلھا بالطاعة. ابن غانية

وأمتن على . وقتل إبراھيم بن قراتكين. ثم رجع إلى قفصة فحاصرھا حتى نزلوا على حكمه، وقتل من كان بھا من الحشود

ثم غزا العرب واستباح . الكھم بأيديھم على حكم المساقاةسائر األعوان وخلى سبيلھم، وأّمن أھل البلد في أنفسھم وجعل أم

جشم ورياح : وفر ذو المراس كثير الخالف والفتنة منھم إلى المغرب مثل. حللھم وأحياءھم حتى استقاموا على طاعته

األجالب على وقفا إلى المغرب سنة أربع وثمانين وخمسمائة، ورجع ابن غانية وقراقش إلى حالھما من . والعاصم كما قدمناه

بالد الجريد إلى أن ھلك علي في بعض حروبھا مع أھل نفزاوة سنة أربع وثمانين وخمسمائة، أصابه سھم غرب كان فيه 

وقام باألمر أخوه بحيى بن إسحق بن محمد بن غانية . ھالكه فدفن ھنالك وعفى على قبره، وحمل شلوه إلى ميورقة فدفن بھا

  .على سنن أخيه عليوجرى في مظاھرة قراقش ومواالته 

ثم نزع قراقش إلى طاعة الموحدين سنة ست وثمانين وخمسمائة فھاجر إليھم بتونس وتقبله السيد أبو زيد بن أبي حفص بن 

 ً ثم فر ووصل إلى قابس فدخلھا مخادعة وقتل جماعة منھم، واستبد على أشياخ دباب والكعوب . عبد المؤمن وأقام معه أياما

. كان منھم محمود بن طوق أبو المحاميد، وحميد بن جارية أبو الجواري. ين منھم بقصر العروسيينمن بني سليم فقتل سبع

وسار إليه . ونھض إلى طرابلس فافتتحھا ورجع إلى بالد الجريد فاستولى على أكثرھا، ثم فسد ما بينه وبين يحيى بن غانية

راء ونزل ودان ولم يزل بھا إلى أن حاصره ابن غانية من يحيى فانتھز قراقش ولحق بالجبال وتوغل فيھا، ثم فر إلى الصح
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ولم يزل بالحضرة إلى أيام . عليه عنوة وقتله ولحق ابنه بالموحدين! بعد ذلك بمدة وجمع عليه أھل الثأر من ذباب، واقتحمه

  .وخمسمائةثم فر إلى ودان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست  وخمسين وستمائة . المستنصر

ولحق . طرده، كذا ذكره التجاني في رحلته واستولى ابن غانية على الجريد، واستنزل ياقوت فولى قراقش من): رجع الخبر(

وبالغ ياقوت في المدافعة، وبعث يحيى عن أسطول ميورقة فأمده . ياقوت بطرابلس، ونازله ابن غانية بھا، وطال أمر حصاره

وكان . استولى على طرابلس، وأشخص ياقوت إلى ميورقة واعتقل بھا إلى أن أخذھا الموحدونأخوه عبد هللا بقطعتين منه ف

فلما خال الجو . من خبر ميورقة أن علّي بن غانية لما نھض إلى فتح بجاية نرك أخاه محمداً وعلي بن الزبرتير في معتقلھما

ر من أھل الجزيرة، وثاروا بدعوة محمد وحاصروا من أوالد غانية وكثير من الحامية داخل ابن الزبرتير في معتقله نف

األمر له فدخل في دعوة الموّحدين،  القصيبة إلى أن صالحھم أھلھا على إطالق محمد بن إسحق فأطلق من معتقله، وصار

قلية وخالفھم إلى ميورقة عبد هللا بن إسحق، ركب البحر من أفريقية إلى ص. ووفد مع علي بن الزبرتير على يعقوب المنصور

 ً وبعث إلى أخيه علي بالمدد . وأمدوه بأسطول، ووصل إلى ميورقة عند وفادة أخيه على المنصور فملكھا، ولم يزل بھا واليا

. إلى طرابلس كما ذكرناه، وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الموحدون سنة تسع وتسعين وخمسمائة فقتل

  .ومضى ياقوت إلى مراكش وبھا مات

ولما فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولى عليھا تاشفين ابن عمه الغازي، وقصد قابس فوجد بھا عامل ): رجع الخبر(

الموحدين ابن عمر تافراكين بعثه إليھم صاحب تونس الشيخ أبو سعيد بن أبي حفص، فاستدعاه أھلھا لما فر عنھم نائب قراقش 

يھا حتى سألوه األمان على أن يخلي سبيل ابن تافراكين فعقد لھم ذلك وأمكنوه أخذ ابن غانية لطرابلس فنازل قابس، وضيق عل

من البلد فملكھا سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وأغرمھم ستين ألف دينار، وقصد المھدية سنة سبع وتسعين وخمسمائة فاستولى 

  .عليھا وقتل الثائر بھا محمد بن عبد الكريم الركراكي

بالمھدية وصار من جندھا المرتدين وھو كوفي األصل، وكانت له شجاعة معروفة فجمع لنفسه خيالً أنه نشأ ) وكان من خبره(

وقدم أبو . ورجاالً، وصار يغير على المفسدين من األعراب باألطراف فداخلھم ھيبة وبعد في ذلك صيته وأمده الناس بالدعاء

وطالب محمد بن عبد الكريم . ولى على المھدية أخاه يونسسعيد بن أبي حفص على أفريقية من قبل المنصور ألول واليته، و

فأنزل به النكال وعاقبه بالسجن فدبر ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيھا بطانته وتقبض على أبي  وامتنع. بالسھمان في المغانم

ذھب العين واستبد ابن عبد علي يونس سنة خمس وتسعين وخمسمائة واعتقله إلى أن فداه أخوه أبو سعيد بخمسمائة دينار من ال

ً على . الكريم بالمھدية ودعا لنفسه وتلقب المتوكل على هللا ثم وصل السيد أبو زيد بمن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن واليا

أفريقية فنازل ابن عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين  وخمسمائة واضطرب معسكره بحلق الوادي وبرز إليه جيوش 

ثم سألوه اإلفراج عنھم فأجاب لذلك، وارتحل عنھم إلى حصار يحيى بن غانية بفاس . ال حصاره لھمالموحدين فھزمھم وط

  .فنازله مّدة

ولحق بالمھدية، وحاصره ابن غانية بھا سنة  ثم ارتحل إلى قفصة وخرج ابن غانية في أتباعه، فانھزم ابن عبد الكريم أمامه

طعتين من الغزاة حتى سأل ابن عبد الكريم النزول على حكمه وخرج إليه سبع وتسعين وخمسمائة، وأمده السيد أبو زيد بق

فقبض عليه ابن غانية وھلك في اعتقاله، واستولى على المھدية واستضافھا إلى ما كان بيده من طرابلس وقائى وصفاقس 

ا عنوة وخربھا، وقتل عاملھا ثم نھض إلى الجانب الغربي من أفريقية فنازل باجة، ونصب عليھا المجانيق، وافتتحھ. والجريد

عمر بن غالب، ولحق شريدھا باألربس وشقبنارية، وتركھا خاوية على عروشھا وبعد مدة تراجع إليھا ساكنھا بأمن السيد أبي 
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زيد فزحف إليھا ابن غانية ثانية ونازلھا، وزحف إليه السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه بقسنطينة، وانھزم الموحدون 

  .ستولى على معسكرھموا

ثم نھض إلى بسكرة واستولى عليھا وقطع أيدي أھلھا وتقبض على حافظھا أبي الحسن ابن أبي يعلى، وتملك بعدھا بلنسية 

والقيروان وبايعه أھل بونة، ورجع إلى المھدية وقد استفحل ملكه، فأزمع على حصار تونس، وارتحل إليھا سنة تسع وتسعين 

ى المھدية ابن عمه علي بن الغازي، ويعرف بالكافي بن عبد هللا بن محمد بن علي بن غانية، ونزل وخمسمائة، واستعمل عل

ثم ضايقوھا بمعسكرھم وردموا خندقھا ونصبوا المجانيق واآلالت، . بالجبل األحمر من ظاھر تونس ونزل أخوه بحلق الوادي

بض على السيد أبي زيد وابنيه ومن كان معه من الموّحدين، واقتحموھا ألربعة أشھر من حصارھا في ختام المائة السادسة، وق

بقبضھا منھم كاتبه ابن عصفور وأبا بكر بن عبد العزيز بن السكاك، فأرھقوا  وأخذ أھل تونس بغرم مائة ألف دينار، وولى

ا ألقى بنفسه في بئر الناس بالطلب حتى الذ معظمھم بالموت واستعجل القتل فيما نقل أن إسمعيل بن عبد الرفيع من بيوتاتھ

  .فھلك، فرفع الطلب ببقيتھا عنھم

وارتحل إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسكره، ففعل بھم مثل ذلك، وأغرمھم ألف ألف مرتين من الدنانير، وكثر عيثه 

لكريم قبله، واتصل بالناصر بمراكش ما دھم أھل أفريقية منه ومن ابن عبد ا. وإضراره بالرعنة، وعظم طغيانه وعتوه

وبلغ يحيى بن غانية خبر زحفه إليه فخرج من تونس إلى القيروان ثم إلى . فامتعض لذلك ورحل إليھا سنة إحدى وستمائة

ونازل طرة من حصون مغراوة فاستباحھا، وانتقل إلى . قفصة واجتمع إليه العرب وأعطوه الرھن على المظاھرة والدفاع

قفصة ثم قابس، وتحّصن منه ابن غانية، في جبل دمر، فرجع عنه إلى المھدية،  ونزل الناصر تونس ثم. حامة مطماطة

  .وعسكر عليھا واتخذ اآللة لحصارھا

وسرح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص لقتال ابن غانية في أربعة آالف من الموحدين سنة إثنتين وستمائة فلقيه بجبل 

خاه جبارة بن إسحق واستنقذ السيد أبا زيد من معتقله، ثم افتتح الناصر المھدّية تاجوّرا من نواحي قابس وأوقع به، وقتل أ

ودخل إليھا علي بن الغازي في دعوته فتقبله، ورفع مكانه ووصله بھدية وافق وصولھا من سبتة إليه على يد واصل مواله 

  .د مجاھداً وكان بھا ثوبان منسوجان بالجواھر فوصله بذلك كله، ولم يزل معه إلى أن استشھ

ثم نظر فيمن يوليه أمر أفريقية لسد فرجھا والذب . وولى الناصر على المھدئة محمد بن يغمور من الموحدين ورجع إلى تونس

فوقع اختياره على الشيخ أبي محمد بن أبي حفص فعقد له على ذلك سنة ثالث كما . عنھا، ومدافعة ابن غانية وجموعه دونھا

لناصر إلى المغرب، وأجمع ابن غانية النھوض لقتال الموحدين بتونس، وجمع ذؤبان العرب من ورجع ا. ذكرناه في أخباره

وأوفد الزواودة يومئذ محمد بن مسعود بن سلطان وتحيز بنو عوف بن سليم إلى الموحدين، والتقوا بشبرو . الزواودة وغيرھم

نھض إلى المغرب في جموعه من العرب والملّثمين ثم . من نواحي تبسة فانھزمت جموع ابن غانية، ولجأ إلى جھة طرابلس

فانتھى إلى سجلماسة، وامتألت أيدي أتباعه من النھاب، وخرقوا األرض بالعيث والفساد، وانكفأ إلى المغرب األوسط وداخله 

زمه ابن المفسدون من زناتة، وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن، فلقيه بتاھرت فھ

ً إلى أفريقية فاعترضه الشيخ أبو محمد صاحب أفريقية في جموع الموحدين، واستنقذ  غانية، وقتله وأسر وافده وكر راجعا

ثم . ولجأ ابن غانية إلى جبال طرابلس، وھاجر أخوه سير بن إسحق إلى مراكش فقبله الناصر وأكرمه. الغنائم من أيديھم

ونھض . من رياح وعوف وھيث ومن معھم من قبائل البربر، وعزم على دخول أفريقية اجتمع إلى ابن غانية طوائف العرب

إليھم الشيخ أبو محمد سنة ست وستمائة ولقيھم بجبل نفوسة ففّل عسكرھم واستلحم أمرھم، وغنم ما كان معھم من الظھر 
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من كتاب ابن أبي الشيخ ابن عساكر بن وقتل يومئذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن، وقتل معه ابن عمه . والكراع واألسلحة

أن مغانم الموحدين يومئذ من عساكر : حكى ابن نخيل.سلطان، وھلك يومئذ من العرب الھالليين أمير قّرة سّماد بن نخيل

ً من الظھر فكان ذلك مما أوھن من شدته ووطى من بأسه وثارت قبائل نفوسة بكاتبه ابن . الملّثمين كانت ثمانية عشر ألفا

وسار أبو محمد في نواحي أفريقية ودفع سلبھم واستثأر أشياخھم . ور فقتلوا ولديه، وكان ابن غانية يبعثه عليھم للمغرمعصف

وصلحت أحوال أفريقية إلى أن ھلك الشيخ أبو محمد سنة ثمان عشرة وستمائة، وولى . بأھلھم، وأسكنھم بتونس حسماً لفسادھم

ويقال بل وليھا قبيل مھلك الشيخ أبي محمد فاستطار بعد مھلكه . ونس بن عبد المؤمنأبو محمد السيد أبو العال إدريس بن ي

ثور بن غانية، ونجم نفاقه وعيثه، فعابه رعيته ونھض إليه السيد أبو العال ونزل قابس وأقام بقصر العروسيين وسرح ولده 

ودان لحصار ابن غانية، فأرجف بھم العرب السيد أبا زيد بعسكر من الموحدين إلى درج وغدامس، وسرح عسكراً آخر إلى 

ونجا ابن . وفر ابن غانية إلى الزاب، واتبعه السيد أبو زيد فنازل ببسكرة واقتحمھا عليه. العال ونھضوا وھم بھم السيد أبو

س سنة إحدى غانية، وجمع أوباشاً من العرب والبربر، واتبعه السيد أبو زيد في الموحدين وقبائل ھوارة، وتزاحفوا بظاھر تون

  .وعشرين وستمائة فانھزم ابن غانية وجموعه، وقتل كثير من الملّثمين، وامتألت أيدي الموحدين من الغنائم

وبلغ السيد أبا زيد إثر ھذه . في ھذا الزحف أثر مذكور وبالء حسن. وكان لھوارة يومئذ، وأميرھم حناش بن بعرة بن ونيفن

واستقل . جعاً، وأعيد بنوأبي حفص إلى مكان أبيھم الشيخ أبي محمد بن أثال بأفريقيةالوقيعة خبر مھلك أبيه بتونس فانكف را

وھذا األمير أبو . عبد هللا. األمير أبو زكريا منھم بأمرھا، واقتلعھا عن ملكه إلى عبد المؤمن وتناولھا من يد أخيه أبي محمد 

ورفع يده شيئاً فشيئاً . فاع ابن غانية عنھا وشرده في أقطارھازكريا ھو جد الخلفاء الحفصّيين وماھد أمرھم بأفريقية، فأحسن د

ولم يزل شريداً مع العرب بالقفار، فبلغ سجلماسة من أقصى المغرب، والعقبة الكبرى من تخوم . عن النيل من أھلھا ورعاياھا

ما بين متيجة ومليانة، وقتل  واستولى على ابن مذكور صاحب السويقة من تخوم برقة، وأوقع بمغراوة بواجر. الديار المصرية

  .أميرھم منديل بن عبد الرحمن وصلب شلوه بسور الجزائر

وكان يستخدم الجند فإذا سئموا الخدمة تركھم لسبيلھم إلى أن ھلك لخمسين سنة من أمارته سنة إحدى وثالثين وستمائة، وقيل 

س ويقال بجھة مليانة من وادي شلف، ويقال بصحراء يقال بوادي الرجوان قبلة األرب. ثالث وثالثين، ودفن وعفى أثر مدفنه

. وانقرض أمر الملّثمين من مسوقة ولمتونة ومن جميع بالد أفريقية والمغرب واألندلس بمھلكه. باديس ومديد من بالد الزاب

ھده بذلك وقد خلف بنات بعثھن زعموا إلى األمير أبي زكريا لع. وذھب ملك صنھاجة من األرض بذھاب ملكه وانقطاع أمره

وبلغه وفاة أبيھن وحسن ظنه في كفالته إياھّن، فأحسن األمير أبو زكريا كفالتھن، وبنى لھن . إلى علجه جابر فوضعن في يده

وأقمن تحت حراسته وفي سعة من رزقه موصوالت لوصاة أبيھن بى .بقصر البنات بحضرته داراً لصونھن معروفة لھذا العھد

ھذا ابن عمك : قد يقال إن ابن عم لھن خطب إحداھن فبعث إليھا األمير أبو زكريا فقال لھاول. بذلك منھن وحفظھّن لوصاته

  .إلى أن ھلكن عوانس بعد أن متعن من العمر بحظ: وأحق بك، فقالت لو كان ابن عمنا ما كفلنا األجانب

): قال. (ناھز التسعين من السنينأنه أدرك واحدة منھن أيام حياته في سني العشر والسبعمائة ت: أخبرني والدي رحمه هللا

  .ولقيتھا وكانت من أشرف النساء نفساً وأسراھن خلقا وأزكاھن خالالً وهللا وارث األرض ومن عليھا

ومضى ھؤالء الملّثمون وقبائلھم لھذا العھد بمجاالتھم من جوار السودان حجزاً بينھم وبين الرمال التي ھي تخوم بالد البربر 

وھلك من قام . ية، وھم لھذا العھد متصلون من ساحل البحر المحيط في المغرب إلى ساحل النيل بالمشرقمن المغربين وأفريق

بالملك منھم بالعدوتين، وھم قليل من مسوقة ولمتونة كما ذكرناه، أكلتھم الدولة وابتلعتھم اآلفاق واألقطار، وأفناھم الرق 
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منھم على حالھم األول من افتراق الكلمة واختالف البين، وھم اآلن وبقي من أقام بالصحراء . واستلحمھم أمراء الموحدين

  .يعطون طاعة لملوك السودان، يجبون إليھم خراجھم وينفرون في معسكرھم

فكدالة منھم في مقابلة ذوي . واتصل بنيانھم على بالد السودان إلى المشرق مناظر السلع العرب على بالد المغربين وأفريقية

ً عرب حسان من المعقل  عرب السوس األقصى، ولمتونة وتريكة في مقابلة ذوي منصور وذوي عبد هللا من المعقل أيضا

المغرب األقصى، ومسوقة في مقابلة زغبة عرب المغرب األوسط، ولمطة في مقابلة رياح عرب الزاب وبجاية وقسنطينة، 

بل لمعاشھم وحمل أثقالھم وركوبھم، والخيل قليلة لديھم وتاركاً في مقابلة سليم عرب أفريقية، وأكثر ما عندھم من المواشي اإل

ويركبون من اإلبل الفارھة ويسمونھا النجيب، ويقاتلون عليھا إذا كانت بينھم حرب، وسيرھا ھملجة، وتكاد تلحق . أو معدومة

ً بنو سعيد من بادية رياح، فھم أكثر العرب غزوا  إلى بالدھم بالركض وربما يغزوھم أھل القفر من العرب، وخصوصا

فإذا اتصل الصائح بأحيائھم، وركبوا في أتباعھم اعترضوھم على المياه . فيستبيحون من صحبوه منھم يرمونه في بطون مغاير

قبل وصولھم من تلك البالد فال يكادون يخلصون ويشتد الحرب بينھم فال يخلص، العرب من غوائلھم إال بعد جھد، وقد يھلك 

  .وإذ عرض لنا ملوك السودان فلنذكر ملوكھم لھذا العھد المجاورين لملوك المغرب. ربعضھم، و الخلق واألم

  ملوك السودان
  الملثمين ووصف أحوالھم واإللمام بما اتصل بنا من دولتھم الخبر عن ملوك السودان المجاورين للمغرب من وراء ھؤالء

اءه إلى آخر األول بل وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين ھذه األمم السودان من اآلدميين ھم أھل اإلقليم الثاني، وما ور

المغرب والمشرق، يجاورون بالد البربر بالمغرب وأفريقية وبالد اليمن والحجاز في الوسط، والبصرة وما وراءھا من بالد 

نھم فنحن ذاكروھم الھند بالمشرق، وھم أصناف وشعوب وقبائل أشھرھم بالمشرق الزنج والحبشة والنوبة، وأما أھل المغرب م

بعدما،  ننسبھم فبنو حام بن نوح، بالحبش من ولد حبش بن كوش بن حام، والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام 

فيما قاله المسعودي، وقال ابن عبد البر إنھم من ولد نوب بن قوط بن مصر بن حام، والزنج من ولد زنجي بن كوش وأما 

  .بن حام فيما قاله ابن عبد البر، ويقال ھو قبط بن حام سائر السودان فمن ولد قوط

وعد ابن سعيد من قبائلھم وأممھم تسع عشرة أمة، فمنھم في المشرق الزنج على بحر الھند، لھم مدينة فنقية وھم مجوس، وھم  

امرؤ  ا، وھم الذين ذكرھمويليھم مدينة بربر: قال. الذين غلب رقيقھم بالبصرة على ساداتھم مع دعي الزنج في خالفة المعتمد

واإلسالم لھا العھد فاش فيھم، ولھم مدينة مقدشوا على البحر الھندي بعمرھا تجار المسلمين ومن غربيھم . القيس في شعره

. وخرجوا إلى بالد الحبشة والنوبة عند خروج التتر إلى العراق فعاثوا فيھا ثم رجعوا: قال. وجنوبھم الدمادم وھم حفاة عراة

يليھم الحبشة وھم أعظم أمم السودان، وھم مجاورون لليمن على شاطئ البحر الغربي ومنه غزوا ملك اليمن ذي نواس و: قال

وكانت دار مملكتھم كعبر، وكانوا على دين النصرانية، وأخذ باإلسالم واحد منھم زمن الھجرة على ما ثبت في الصحيح، 

قبل الھجرة إلى المدينة فآواھم ومنعھم، وصلى عليه النبي عندما نعي إليه والذي أسلم منھم لعھد النبي وھاجر إليه الصحابة 

انكاش بالكاف المشمة بالجيم عربتھا العرب جيما محضة وألحقتھا ياء النسب، شأنھا في : كان إسمه النجاشي وھو بلسانھم

كثير من الناس ممن ال علم له بھذا، األسماء األعجمية إذا تصرفت فيھا، وليس ھذا االسم سمة لكل من تملك منھم كما يزعم 

  .ولو كان كذلك لشھروا إسمه إلى اليوم ألن ملكھم لم يتحول منھم

وملكھم لھذا العھد إسمه الخطى ما أدري اسم السلطان نفسه، أو إسم العشيرة الذين فيھم الملك وفي غربية مدينة داموت وكان 

ر منھم إسمه حق الدين محمد بن علي بن ولصمع في مدينة أسلم بھا ملك من أعاظمھم وله ملك ضخم وفي شماليه ملك آخ
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. وكان جده ولصمع مطيعاً لملك دامون، وأدركت الخطى الغيرة من ذلك فغزاه واستولى على بالده. أولوه في تواريخ مجھولة

وبلغنا . وخربوھاثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الخطى فاسترجع بنو ولصمع بالدھم من الخطى وبنيه، واستولوا على وفات 

  .أن حق الدين ھلك، وملك بعده أخوه سعد الدين وھم مسلمون ويعطون الطاعة للخطى أحياناً وينابذونه أخرى وهللا مالك الملك

ويليھم البجاوة وھم نصارى ومسلمون، ولھم جزيرة بسواكن في بحر السوس، ويليھم النوبة إخوة الزنج ): قال ابن سعيد(

ويليھم زغاوة وھم مسلمون، ومن . دنقلة غرب النيل، وأكثرھم مجاورون للديار المصرية، ومنھم رقيقوالحبشة ولھم مدينة 

على بالد الصحراء إلى  شعوبھم تاجرة ويليھم الكانم وھم خلق عظيم، واإلسالم غالب عليھم ومدينتھم حميمي ولھم التغلب

ھم من غربھم كوكو، وبعدھم نغالة والتكرور ولمى وتميم وجالي وكانت لھم مھادنة مع الدولة الحفّصية منذ أولھا، ويلي. فزان

  .وكوري وأفكزار، ويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية في الغرب اھـ كالم ابن سعيد

ولما فتحت أفريقية المغرب دخل التجار بالد المغرب فلم يجدوا فيھم أعظم من ملوك غانية، كانوا مجاورين للبحر المحيط من 

وكانوا أعظم أمة ولھم أضخم ملك، وحاضرة ملكھم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم مدائن العالم  جانب الغرب،

وكانت تجاورھم من جانب الشرق أمة أخرى فيما . وأكثرھا معتمراً، ذكرھا مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك والممالك

ثم بعدھا أمة أخرى تعرف مائي ثم بعدھا أمة أخرى  زعم الناقلون تعرف صوصو بصادين مضمومتين أو سينين مھملتين،

  .تعرف كوكو ويقال كاغو، ثم بعدھا أمة أخرى تعرف بالتكرور

الشيخ عثمان فقيه أھل غانية وكبيرھم علماً وديناً وشھرة، قدم مصر سنة تسع وتسعين وستمائة حاجاً بأھله وولده ) وأخبرني(

  .ومالي أنكاريه اھـولقيته بھا فقال إنھم يسمون التكرور زغاي 

ثم إن أھل غانية ضعف ملكھم وتالشى أمرھم واستفحل أمر الملثمين المجاورين لھم من جانب الشمال مما يلي البربر كما 

ذكرناه، وعبروا على السودان واستباحوا حماھم وبالدھم واقتضوا منھم األتاوات والجزى، وحملوا كثيراً منھم على اإلسالم 

حل ملك أصحاب غانة وتغلب عليھم أھل صوصو المجاورون لھم من أمم السودان واستعبدوھم وأصاروھم ثم اضم. فدانوا به

ثم إن أھل مالي كثروا أمم السودان في نواحيھم تلك، واستطالوا على األمم المجاورين لھم فغلبوا على صوصو . في جملتھم

البحر المحيط من ناحية الغرب وكانوا مسلمين، يذكرون أن أول وملكوا جميع ما بأيديھم من ملكھم القديم، وملك أھل غانة إلى 

  .وحج ھذا الملك واقتفى سننه في الحج ملوكھم من بعده. من أسلم منھم ملك اسمه برمندانة ھكذا ضبطه الشيخ عثمان

ماري عندھم  وكان ملكھم األعظم الذي تغلب على صوصو وافتتح بالدھم وانتزع الملك من أيديھم اسمه ماري جاطة، ومعنى

عليھم خمساً  وملك. األمير الذي يكون من نسل السلطان وجاطة األسد، واسم الحافد عندھم تكن، ولم يتصل بنا نسب ھذا الملك

ولما ھلك ولي عليھم من بعده  منساولي، ومعنى منسا السلطان، ومعنى ولي بلسانھم علي، وكان . وعشرين سنة فيما ذكروه

ثم بعده أخوھم خليفة وكان . وحج أيام الظاھر بيبرس، وولي عليھم من بعده أخوه واتى. لوكھممنسا ولي ھذا من أعاظم م

ً راوياً، فكان يرسل السھام على الناس فيقتلھم مجاناً، فوثبوا عليه فقتلوه وولي عليھم من بعده سبط من أسباط ماري . محمقا

  .ولم يقع إلينا نسبه ونسب أبيه. في تمليك األخت وابن األخت جاطة يسمى بأبي بكر، وكان ابن بنته فملكوه على سنن األعاجم

وقال الشيخ عثمان ضبطه بلسانھم أھل غانة سبكرة . ثم ولي عليھم من بعده مولى من مواليھم تغلب على ملكھم إسمه ساكورة

بوا على األمم المجاورة وحج أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه بتاجورا، وكانت دولته ضخمة اتسع فيھا نطاق ملكھم وتغل

واتصل ملكھم من البحر المحيط وغانة بالمغرب إلى بالد التكرور في . وافتتح بالد كوكو وأصارھا في ملكة أھل مالي. لھم

  .المشرق، واعتز سلطانھم وھابتھم أمم السودان، وارتحل إلى بالدھم التجار من بالد المغرب وأفريقية
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ي إن الذي فتح كوكو ھو سغمنجة من قواد منسا موسى، وولي من بعده ساكورة ھذا ھو وقال الحاج يونس ترجمان التكرور

ابن السلطان ماري جاطة، ثم من بعده إبنه محمد بن قو، ثم انتقل ملكھم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي بكر 

ً عظيماً، له  ً وملكا وحج سنة أربع . في العدل أخبار تؤثر عنهفولي عليھم منسا موسى بن أبي بكر، وكان رجالً صالحا

وكان . وعشرين وسبعمائة، لقيه في الموسم شاعر األندلس أبو إسحق إبراھيم الساحلي المعروف بالطويجن وصحبه إلى بالده

له اختصاص وعناية ورثھا من بعده ولده إلى اآلن وأوطنوا واالتر من تخوم بالدھم من ناحية المغرب، ولقيه في منصرفه 

احبنا المعّمر أبو عبد هللا بن خديجة الكومي من ولد عبد المؤمن، كان داعية بالزاب للفاطمي المنتظر، وأجلب عليھم ص

ً به  بعصائب من العرب فكر به واركال، واعتقله ثم خلى سبيله بعد حين فخاض القفر إلى السلطان منسا موسى مستجيشا

ظاره ببلد غدامس يرجو نصراً على عدوه ومعونة على أمره لما كان عليه منسا عليھم، وقد كان بلغه توجھه للحج فأقام في انت

ً ووعده بالمظاھرة والقيام بثأره  موسى من استفحال ملكه بالصحراء الموالية لبلد واركال وقوة سلطانه فلقي منه مبرة وترحبا

  .واستصحبه إلى بلدة أخرى وھو الثقة

) دون وزرائه ووجوه قومه، نأخذ بأطراف األحاديث حيث يتسع المقام، وكان يتحفنا قال كنا نواكبه أنا وأبو إسحق الطويجن(

والذي تحمل آلته وحربته من الوصائف خاصة إثنا عشر ألفاً البسات أقبية الديباج : في كل منزل بالرف المآكل والحالوات قال

  .والحرير اليماني

ملك منسا موسى من بلده بثمانين حمالً من التبر، كل حمل ثالثة جاء ھذا ال): قال الحاج يونس ترجمان ھذه األمة بمصر(

  .والرجال في أوطانھم فقط، وأما السفر البعيد كالحج فعلى المطايا وإنما يحملون على الوصائف: قال. قناطير

ً في قاعدة سلطانه محكم البناء مجلالً ): قال أبو خديجة( بالكلس لغرابته ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فأراد أن يتخذ بيتا

وكان صناع اليدين وأضفى عليھا من الكلس . بأرضھم فأطرفه أبو إسحق الطويجن ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ فيھا إجادته

ووالى عليھا باألصباغ المشبعة فجاء من أتقن المباني ووقعت من السلطان موقع االستغراب لفقدان صنعة البناء بأرضھم، 

 ً وكان بين ھذا . إلى ما كان له من األثرة والميل إليه والصالت السنية. من مثاقيل التبر مبثوثة عليھا ووصله باثني عشر ألفا

السلطان منسا موسى وبين ملك المغرب لعھده من بني مرين السلطان أبي الحسن مواصلة ومھاداة سفرت بينھما فيھا األعالم 

وتحف ممالكه مما تحدث عنه الناس على ما نذكره عند موضعه، من رجال الدولتين واستجاد صاحب المغرب من متاع وطنه 

وتوارثت تلك الوصلة أعقابھما كما سيأتي واتصلت أيام منساً . بعث بھا مع علي بن غانم المغفل وأعيان من رجال دولته

  .موسى ھذا خمساً وعشرين سنة

وھلك ألربع سنين من واليته، وولي أمرھم من بعده ولما ھلك ولي أمر مالي من بعده إبنه منسا مغا ومعنى مغا عندھم محمد، 

ثم ھلك فولي بعده إبنه منسا بن سليمان، وھلك . منسا سليمان بن أبي بكر وھو أخو موسى، واتصلت أيامه أربعاً وعشرين سنة

ً  لتسعة من واليته وكان أشر  فولي عليھم من بعده ماري جاطة بن منسا مغا بن منسا موسى، واتصلت أيامه أربعة عشر عاما

وأتحف ملك المغرب لعھده السلطان أبا سالم ابن السلطان أبي الحسن . وال عليھم بما سامھم من النكال والعسف وإفساد الحرم

بالھدية المذكورة سنة إثنتين وستين وسبعمائة، وكان فيھا الحيوان العظيم الھيكل المستغرب بأرض المغرب المعروف 

  .تمع فيه من متفرق الحلى والشبه في جثمانه ونعوته دھرأتحدث الناس بما اج. بالزرافة

وكان أوطن بأرض كوكو من بالدھم، واستعملوه في . وأخبرني القاضي الثقة أبو عبد هللا محمد بن وانسول من أھل سجلماسة(

عن ھذا السلطان خطة القضاء بما لقيه منذ سنة ست وسبعين وسبعمائة، فأخبرني عن ملوكھم بالكثير مما كتبته، وذكر لي 
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ولقد انتھى الحال به في سرفه وتبذيره أن باع ): قال. (جاطة أنه افسد ملكھم وأتلف ذخيرتھم وكان أن ينتقض شأن سلطانھم

حجر الذھب الذي كان في جملة الذخيرة عن أبيھم، وھو حجر يزن عشرين قنطاراً منقوالً من المعدن من غير عالج 

نوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن، فعرضه جاطة ھذا الملك بالصناعة وال تصفية بالنار، كا

المسرف على تجار مصر المترددين إلى بلده، و أبتاعوه منه بأبخس ثمن إذ استھلك من ذخائر ملوكھم سرفأ وتبذيراً في سبيل 

  .الفسوق والتخلف

ً الرؤساء منھم، يعتاده غشي النوم عامة وأصابته علة النوم، وھو مرض كثيراً ما يطرق أ): قال( ھل ذلك اإلقليم وخصوصا

ودامت ھذه : قال. أزمانه حتى يكاد أن ال يفيق وال يستيقظ إال في القليل من أوقاته ويضر صاحبه ويتصل سقمه إلى أن يھلك

أقبل على مذاھب العدل وولوا من بعده إبنه موسى ف]. وسبعمائة[العلة بخلطه مدة عامين إثنين، وھلك سنة خمس وسبعين

والنظر لھم، ونكب عن طرق أبيه جملة وھو اآلن مرجو الھداية، ويغلب على دولته وزيره ماري جاطة، ومعنى ماري عندھم 

الوزير وجاطة تقدم وھو اآلن قد حجر السلطان واستبد باألمر عليه، ونظر في تجھيز العساكر وتجھيز الكتائب، ودوخ أقطار 

تجاوز تخوم كوكو، وجھز إلى منازلة تكرت بما وراءھا من بالد الملثمين كتائب نازلتھا ألول الدولة، الشرق من بالدھم و

  .ثم أفرجت عنھا وحاطھم اآلن ھدنة. وأخذت بمخنقھما

من الملثمين يعرف بالسلطان، وعليھم طريق  وتكرت ھذه على سبعين مرحلة من بلد واركال في الجانب القبلي الغربي، وفيھا

بلد ... وحاضرة الملك ألھل مالي ھو بلد بني): قال. (وواركال مھاداة ومراسلة السودان، وبينه وبين أمير الزاب من الحاج

متسع الخطة معين على الزرع مستبحر العمارة نافق األسواق، وھو اآلن محط لركاب البحر من المغرب وأفريقية ومصر 

ا العھد أن منسا موسى توفي سنة تسع وثمانين وسبعمائة وولي بعده أخوه ثم بلغنا لھذ. والبضائع مجلوبة إليھا من كل قطر

ووثب عليه بعد أشھر رجل من بيت . ثم قتل لسنة أو نحوھا وولي بعده صندكي زوج أم موسى صندكي الوزير. منسا مغا

لي ابن ماري جاطة ثم خرج من بالد الكفرة وراءھم وجاءھم رجل إسمه محمود ينسب إلى منساقو بن منسا و. ماري جاطة

  .األكبر فتغلب على الدولة وملك أمرھم سنة إثنتين وتسعين وسبعمائة ولقبه منسا مغا والخلق واألمر  وحده

  :الخبر عن لمطة وكزولة وھسكورة بني تصكي وھم إخوة ھوارة وصنھاجة
بنت زحيك بن مادغيس، فأما صنھاجة فمن  اءھؤالء القبائل الثالث قد تقدم لنا أنھم أخوة لصنھاجه وأن أم الثالثة تصكي العرج

  .ولد عاميل بن زعزاع، وأما ھوارة فمن ولد أوريغ وھو ابنھا ابن برنس، وأما اآلخرون فال تحقيق في نسبھم

إن صنھاجة ولمطة ال يعرف لھما أب، وھذه األمم الثالث موطنون بالسوس وما يليه من بالد الصحراء ): قال ابن حزم(

فأكثرھم مجاورون الملثمين من صنھاجة، ولھم شعوب كثيرة وأكثرھم ظواعن ) فأما لمطة. (ا بسائطه وجبالهوجبال درن مألو

ومنھم بالسوس قبيلتا زكن ولخس، صاروا في عداد ذوي حسان من معقل، وبقايا لمطة بالصحراء مع الملثمين . أھل وبر

ومن . بن زبري صاحب أبي عمران الفاسي وكان نزل سجلماسةومعظمھم قبيلة بين تلمسان وأفريقية وكان منھم الفقيه واكاك 

  .تلميذه كان عبد هللا بن باسين صاحب الدولة اللمتونية على ما مر

اآلن ظواعن بأرض السوس، وكان لھم  ومنھم. فبطونھم كثيرة ومعظمھم بالسوس ويجاورون لمطة ويحاربونھم) وأما كزولة(

  .فلما دخلوه تغلب عليھم، وھم اآلن من خولھم وأخالفھم ورعاياھممع المعقل حروب قبل أن يدخلوا السوس، 

وھم لھذا العھد في عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة الموحدين وھم أمم كثيرة وبطون واسعة ومواطنھم ) وأما ھسكورة(

دعوة المھدي قبل فتح  بجبالھم متصلة من درن إلى تادالً من جانب الشرق إلى درعة من جانب القبلة، وكان دخول بعضھم في
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مراكش ولم يستكملوا الدخول في الدعوة إال من بعده، لذلك ال يعدھم كثير من الناس في الموحدين، وإن عدوا فليسوا من أھل 

وما كان من حروبھم معه ومع أوليائه وشيعته، وكانوا ينادون بخالفھم وعداوتھم . السابقة منھم لمخالفتھم اإلمام أول األمر

لعن هللا ھنتاتة وتينملل وھرنة وھرزجة، فلما استقاموا من بعد ذلك لم : فتقول خطباؤھم في مجامع صلواتھم. بلغنھمويجھرون 

  .يكن لھم مزية السابقة كما كانت لھنتاتة وتينملل وھرغة وھزرجة، فاستقامتھم على الدعوة كان بعد فتح مراكش

وفطواكة وزمراوة واننيفت وبنو نفال وبنو رسكونت إلى آخرين وبطون ھسكورة ھؤالء متعددون، فمنھم مصطاوة وعجرامة 

وذكره في أخبار المأمون . وكانت الرياسة عليھم آخر دولة الموحدين لعمر بن وقاريط المنتسب. لم يحضرني أسماؤھم

دبوس والمظاھر ثم كان من بعده مسعود بن كلداسن وھو القائم بأمر . والرشيد من بني عبد المؤمن خلفاء الموحدين بمراكش

له على شأنه وأظنه جد بني مسعود بن كلداسن الرؤساء عليھم لھذا العھد من فطواكة المعروفين ببني خطاب التصال الرياسة 

في ھذا البيت ولما انقرض أمر الموحدين استعصوا على بني مرين مدة، واختلفت حالھم معھم في االستقامة والنفرة، وكانوا 

  .اعة من عرب جشم، ومأوى للثائرين منھمملجأ للنازعين عن الط

ثم استقاموا وأذعنوا ألداء الضرائب والمغارم وجبايتھا من قومھم والخفوف إلى العسكرة مع السلطان متى دعوا إليھا شأن 

  .غيرھم من سائر المصامدة

وت، وامتنع به، ولم يزل ولده وأما انتيفت فكانت رئاستھم في أوالد ھنو،  وكان يوسف بن كنون منھم، اتخذ لنفسه حصن تاقي

ثم راجع الطاعة، . علي ومخلوف يشيدانه من بعده، وھلك يوسف وقام بأمره إبنه مخلوف، وجاھر بالنفاق سنة إثنتين وسبعمائة

وھو الذي تقبض على يوسف بن أبي عياد المتعدي على مراكش أيام أبي ثابت سنة سبع وسبعمائة كما نذكر في أخباره، لما 

وكانت وسيلته من الطاعة، وكان من بعده إبنه ھالل بن مخلوف، والرياسة فيھم . فتقبض عليه مخلوف وأمكن منهاحيط به 

  .متصلة لھذا العھد

وأما بنو نفال فكانت رياستھم ألوالد تروميت، وكان منھم لعھد السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن كبيرھم علي بن محمد، 

واستنزله السلطان أبو الحسن من محله ألول واليته بعد حصاره بمكانه، وأصاره في . ذكروكان له في الخالف واالمتناع 

وولي بنوه من بعده أمر قومھم إلى . جملته تحت عنايته وأمرائه إلى أن ھلك بتونس بعد واقعة القيروان في الطاعون الجارف

  .أن انقرضوا، والرئاسة لھذا العھد في أھل بيتھم وألھل عمومتھم

وكان بنو . وھم أوسع بطونھم وأعظمھم رئاسة فيھم، وأقربھم اختصاصاً بصاحب الملك واستعماالً في خدمته): ا فطواكةوأم(

خطاب منذ انقراض أمر الموحدين قد جنحوا إلى بني عبد الحق، وأعطوھم المقادة واختصوا شيوخھم في بني خطاب بالوالية 

وھلك عمر سنة أربع وسبعمائة . وب محمد بن مسعود وابنه عمر من بعدهوكان شيخھم لعھد السلطان يوسف بن يعق. عليھم

وكان خالصه من االعتقال سنة . بمكانه من محله، وولي بعده عمه موسى بن مسعود، وسخطه السلطان لتوقع خالفه فاعتقله

  .ست وسبعمائة، وقام بأمر ھسكورة من بعده محمد بن عمر بن محمد بن مسعود

ي مرين وذھب أثر الملك من المصامدة وبعد عھدھم، صار بنو مرين إلى استعمال رؤسائھم في جباية ولما استفحل ملك بن

وبني خطاب ھؤالء في ھسكورة فداولوا . ولم يكن فيھم أكبر رئاسة من أوالد تونس في ھنتاتة. مغارمھم لكونھم من جلدتھم

شيوخ ھنتاتة، فلم يزل والياً منھا  د موسى بن علي وأخيه محمدبينھم والية األعمال المراكشّية، وليھا محمد بن عمر ھذا من بع

فلما دعا أبو . ولحق ابنه إبراھيم بتلمسان ذاھبا إلى السلطان أبي الحسن. إلى أن ھلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان

لعمه عبد الحق، وقفده األعمال عنان إلى نفسه رجع عنه إلى محله، وتمسك بما كان عليه من طاعة أبيه، ورعاه أبو عنان 
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فلما ھلك . المراكشّية فلم يغن في منازعه إلى أن لحق السلطان أبو الحسن بمراكش، فكان من أعظم دعاته، وأبلى في مظاھرته

السلطان أبو الحسن اعتقله أبو عنان وأودعه السجن، ثم قتله بين يدي نھوضه إلى تلمسان سنة ثالث  وخمسين وستمائة 

، وقام بأمره من بعده أخوه منصور بن محمد إلى أن ملك األمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مراكش سنة ست وسبعمائة

وسبعين وسبعمائة، فاستقدمه وتقبض عليه، واعتقله بدار ابن عمه نحواً بن العالم بن مسرى بن مسعود بن خطاب كان في 

ً على أن ً إلى بني مرين خوفا فسھم من أوالد محمد بن عمر لترشحھم لألمر، فلما استمكن منه جملته، وكان ھو وأبوه نازعا

ثم أطلقه واستقل برياسة ھسكورة لھذا العھد . بداره معتقالً وثب عليه فقتله واستلحم بنيه معه وسخطه السلطان لھا فاعتقله قليالً 

  .وهللا قادر على ما يشاء

  الطبقة الثالثة من صنھاجة
لھذا العھد أوفر قبائل المغرب، فمنھم الموطنون بالجانب الشرقي من جبال درن ما بين تازي وھذه الطبقة ليس فيھا ملك وھم 

وتفصل تلك الثنية بين بالدھم وبالد المصامدة في . وتادال ومعدن بني فازان حيث الثنية المفضية إلى آكرسلوين من بالد النخل

تنعطف مواطنھم من تلك الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن تنتھي ثم اعتمروا قنن تلك الجبال وشواھقھا و. المغرب من جبال درن

ثم ترجع مغرباً من آكرسلوين إلى درعة إلى ضواحي السوس األقصى، وأمصاره من تارودانت وأيفري إلى . إلى آكرسلوين

ً وأبدلوا  الجيم بالكاف فونان وغيرھا ويعرف ھؤالء كلھم بإسم صناكة حذفت الھاء من إسم صنھاجة، وأسموا صاده زايا

  .وھي معّربة النطق. المتوسطة المخرج عند العرب لھذا العھد بين الكاف والقاف بين الكاف والجيم

ولصنھاجة ھؤالء بين قبائل الغرب أوفر عدد وشدة بأس ومنعة، وأعزھم جانباً أھل الجبال المطلة على تادالً، ورياستھم لھذا 

وتتصل بھم قبائل خباتة منھم . ى الدولة ومنعة عن الھضيمة واالنقياد للمغرمالعھد في ولد عمران الصناكي ولھم اعتز عل

ظواعن يسكنون بيوت الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بالدھم يتغانيمين من قبيلة مكناسة إلى وادي أم ربيع من 

ھم اعتياد بالمغرم وروم على تامسنا في الجانب الشمالي من جانبي جبل درن ورياستھم في ولد ھيبري من مشاھيرھم، ول

وتتصل بھم قبائل دكالة في وسط المغرب من عدوة أم ربيع إلى مراكش، ويتصل بھم من جھة المغرب على ساحل . الذل

ورياستھم لھذا . البحر المحيط قبيلة بناحية آزمور، وأخرى وافرة العد مندرجة في عداد المصامدة وطناً ونحلًة وجبايًة وعمالةً 

دولة عزيز بن يبورك، ورئيسھم ألول دولة زناتة ويأتي ذكره ويعرف عقبه اآلن ببني بطال، ومى قبائل صنھاجة العھد في 

بطون أخرى بجبال تازى وما واالھا مثل بطوية وبخاصة وبني وارتين إلى جبل لكائي من جبال المغرب معروف ببني الكائي 

بطوية على تازى، وبني ورياغل على ولد المزمة، وأوال : ثة بطونوبطوية منھم ثال. إحدى قبائلھم، يعطون المغرم عر عزة

. وكان ألوالد علي ذمة مع بني عبد الحق ملوك بني مرين، وكانت أم يعقوب بن عبد الحق منھم فاستوزرھم. علي بتافرسيت

  .وكان منھم طلحة بن علي وأخوه عمر على ما يأتي ذكره في دولتھم

بال درن وجبال الريف من ساحل البحر الرومي حيث مساكن حماد اآلتي ذكرھم قبائل ويتصل ببسيط بالمغرب ما بين ج

 أخرى من صنھاجة موطنون في ھضاب وأوديه وبسائط يسكنون بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو ورياكل وبنو

ء كلھم بورغة وأمر كو يحترفون وموطن ھؤال. حميد وبنو مزكلدة وبنو عمران وبنو دركون وبنو رتزر وملوانة وبنو وامرد

المغارمة، ولغتھم في األكثر عربية لھذا العھد وھم  بالحياكة والحراثة، ويعرفون لذلك صنھاجة البز، وھم في عداد القبائل

  .مجاورون بجبال غمارة
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يسمون مغالة ال يحترفون بمعاش و ويتصل بجبال غمارة من ناحيتھم جبل سريف موطن بني زروال من صنھاجة وبني

ويقولون لصنھاجة آزمور الذين قدمنا ذكرھم صنھاجة الذل، لما ھم عليه من الذل . صنھاجة العز لما اقتضته منعة جبالھم

وقد يقال في بعض مزاعم البربر أن بني وديد من صنھاجة وبنو . والمغرم وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين

  .اسن أجناسن ومعناه بلغة العرب الجالس على األرضيزناسن وباطويه ھم أخوال وأصل يزن

  :والسلطان بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه وما كان لھم من الدولةالخبر عن المصامدة من قبائل البربر 
وأما المصامدة وھم من ولد مصمود بن يونس بن بربر فھم أكثر قبائل البربر وأوفرھم، من بطونھم برغواطة وغمارة وأھل 

ثم . وكان المتقدم فيھم قبيل اإلسالم وصدره برغواطة. ولم تزل مواطنھم بالمغرب األقصى منذ األحقاب المتطاولة .جبل درن

وكان لبرغواطة في عصرھم دولة وألھل درن منھم دولة أخرى أو . صار التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى ھذا العھد

  .ا من الدول بحسب ما تأدى إلينا من ذلكدول حسبما نذكر، فلنذكر ھذه الشعوب وما كان فيھ

  :الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتھم ومبدأ أمرھم وتصاريف أحوالھم
وھم الجيل األول منھم، كان لھم في صدر اإلسالم التقدم والكثرة وكانوا شعوباً   كثيرًة مفترقين، وكانت مواطنھم خصوصاً  

وكان كبيرھم ألول المائة الثانية من . ريف البحر المحبط من سال وأزمور وأنفى وأسفىمن بين المصامدة في بسائط تامستا و

. الھجرة طريف أبو صالح، وكان من قواد ميسرة الخفير طريف المصفري القائم بدعوة الصفرية ومعھما معزوز بن طالوت

 ً ً بأمرھم بتامستا ويقال أيضا ثم ھلك وولي . أنه تنبأ وشرع لھم الشرائعثم انقرض أمر ميسرة والصفرية وبقي طريف قائما

  .مكانه إبنه صالح وقد كان حضر مع أبيه حروب ميسرة وكان من أھل العلم والخير فيھم

. ثم انسلخ من آيات هللا وانتحل دعوى النبوة، وشرع لھم الديانة التي كانوا عليھا من بعده، وھي معروفة في كتب المؤّرخين

ان يتلو عليھم سوراً منه، يسمي منھا سورة الديك وسورة الجمل وسورة الفيل وسورة آدم وسورة وادعى أنه نزل عليه قرآن ك

نوح وكثير من األنبياء، وسورة ھاروت وماروت وإبليس، وسورة غرائب، الدنيا وفيھا العلم العظيم بزعمھم، حرم فيھا وحلّل 

لمؤمنين كما حكاه البكري عن زمور بن صالح بن ھاشم بن وشّرع وقّص وكانوا يقرأونه في صلواتھم، وكانوا يسمونه صالح ا

وراد الوافد منھم على الحكم المستنصر الخليفة بقرطبة من قبل ملكھم أبي عيسى بن أبي األنصاري سنة إثنتين  وخمسين 

  .وستمائة وثلثمائة

ة ھشام بن عبد الملك سنة سبع وكان ظھور صالح ھذا في خالف: قال. وكان يترجم عنه بجميع خبره داود بن عمر المسطاسي

وقد قيل إن ظھوره كان ألول الھجرة، وأنه إنما انتحل ذلك عناداً أو محاكاة لما بلغه . وعشرين من المائة الثانية من الھجرة

ثم زعم أنه المھدي األكبر الذي يخرج في آخر الزمان، وأن عيسى يكون صاحبه ويصلي خلفه، . شأن النبي  واألول أصح

العرب صالح وفي السريان مالك وفي األعجمي عالم وفي العبراني روبيا وفي البربري وربا ومعناه الذي ليس  ه فيوأن إسم

بعده نبي، وخرج إلى المشرق بعد أن ملك أمرھم سبعاً وأربعين  وستمائةسنة، ووعدھم أنه يرجع إليھم في دولة السابع منھم، 

  .االة صاحب األندلس من بني أمّية، وبإظھار دينه إذا قوي أمرھموأوصى بدينه إلى إبنه إلياس، وعھد إليه بمو

ً زاھداً . وقام بأمره بعده إبنه إلياس، ولم يزل مظھرا لإلسالم مسراً لما أوصاه به أبوه من كلمة كفرھم . وكان طاھراً عفيفا

، وقتل من لم يدخل في أمره حتى وھلك لخمسين سنة من ملكه، وولي أمرھم من بعده إبنه يونس فأظھر دينھم ودعا إلى كفرھم

حرق مدائن تامستا وما واالھا يقال إنه حرق ثلثمائة وثمانين مدينة، واستلحم أھلھا بالسيف لمخالفتھم إياه، وقتل منھم بموضع 

  .يقال له تاملوكاف،  وھو حجر عال نابت وسط الطريق فقتل سبعة آالف وسبعمائة وسبعين
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رق وحّج، ولم يحج أحد من أھل بيته قبله وال بعده، وھلك ألربع وأربعين  وستمائةسنة ورحل يونس إلى المش): قال زمور(

من ملكه، وانتقل األمر عن بنيه، وولي أمرھم أبو غفير محمد بن معاد بن إليسع بن صالح بن طريف، فاستولى على ملك 

ع مشھورة وأيام مذكورة أشارإليھا سعيد بن برغواطة وأخذ بدين آبائه واشتدت شوكته وعظم أمره، وكانت له في البربر وقائ

  :ھشام المصمودي في قوله

  وقولي وأخبري خبراً يقينا    قفي قبل التفرق وأخبرينا

  وغاروا ال سقوا ماء معينا    وھذي أمة ھلكوا وضلوا

  فأخزى هللا أم الكاذبينا    النبي أبو غفير: يقولون

  على آثار خيلھم ربينا    ألم تسمع ولم تر لؤم بيت

  وعادمة ومسقطة جنينا    ن الباكيات فبين ثكلىوھ

  أتوا يوم القيامة مقطعينا    ستعلم أھل تامستا إذا ما

  يقودون البرا بر حائرينا    ھنالك يونس وبنو أبيه

  جبھتھم بأيدي المنكرينا    إذا زر ياور طافت عليھم

  ليالي كنتم متيسرينا    فليس اليوم يومكم ولكن

ً وأربعين وستمائة وستمائة، وكان له من الولد مثلھا وأكثرواتخذ أبو غفير من الزوجات أر وھلك أخريات الماية الثالثة . بعا

ً عند ملوك عصره  لتسع وعشرين سنة من ملكه، وولي بعده إبنه أبو األنصار عبد هللا فاقتفى سننه وكان كثير الدعة مھابا

. ال يلبس المخيط وال يعتم، وال يعتم أحد في بلده إال الغرباءيھاودونه ويدافعونه بالمواصلة، وكان يلبس الملحفة والسراويل و

ً بالعھد وھلك سنة إحدى وأربعين  وستمائةمن المائة الرابعة ألربع وأربعين  وستمائةسنة من ملكه،  ً للجار وفيا وكان حافظا

يرة آبائه وادعى النبوة وولي بعده إبنه أبو منصور عيسى ابن إثنين وعشرين سنة فسار بس. ودفن بأمسالخت وبھا قبره

  .والكھانة، واشتد أمره وعال سلطانه ودانت له قبائل المغرب

قال . أنت سابع األمراء من أھل بيتك، وأرجو أن يأتيك صالح بن طريف! يا بني : وكان فيحا أوصاه به أبوه): قال زمور(

ثل جراوة وزواغة والبرانس ومجكصة وكان عسكره يناھز الثالثة آالف من برغراطة وعشرة آالف من سواھم م: زمور

ً بنو يفرن وإصادة وركانة وايزمن ورصافة ورغصرارة على دينھم، . ومضغرة ودّمر ومطماطة وبنو وارزكيت وكان أيضا

وكان لملوك العدوتين في غزو برغواطة ھؤالء وجھادھم أثناء ھذا وبعده . ولم يتخذ ملوكھم اآللة منذ كانوا، انتھى كالم زمور

ولما أجاز جعفر بن علي من األندلس إلى المغرب وقلده المنصور بن أبي . ظيمة من األدارسة واألموية والشيعةآثار ع

عامرعمله سنة ست وستين وثلثمائة فنزل البصرة، ثم اختلف ذات بينه وبين أخيه يحيى واستمال عليه أخوه الجند وأمراء 

د برغواطة معتده من صالح عمله، وزحف إليھم في أھل المغرب زناتة، فتجافى له جعفر عن العمل وصرف وجھه إلى جھا

ثم أجاز . ونجا بنفسه في فل من جنده، ولحق بأخيه بالبصرة وكافة الجند األندلسّيين فلقوه وسط بالدھم، وكانت عليه الدبرة،

ً صنھاجة لم. بعدھا إلى المنصور باستدعائه، وترك أخاه يحيى على عمل المغرب ا غزا بلّكين بن زيري ثم حاربتھم أيضا

المغرب سنة ثمان وستين وثلثمائة بعدھا وأجفلت زناتة أمامه وارزوا إلى حائط سبتة، وامتنعوا منه بأوعارھا، وانصرف عنھم 

  .إلى جھاد برغواطة، وزحف إليھم فلقيه أبو منصور عيسى بن أبي األنصار في قومه، وكانت عليھم الھزيمة
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لّكين بالقتل، وبعث سبيھم إلى القيروان، وأقام بالمغرب يردد الغزو فيھم إلى سنة إثنتين وقتل أبو منصور وأثخن فيھم ب

ثم . ولم أقف على من ھلك أمرھم بعد أبي منصور. وسبعين وثلثمائة وانصرف من المغرب فھلك في طريقه إلى القيروان

لمواله واضح على المغرب عند قفوله من غزاة حاربتھم أيضاً جنود المنصور بن أبي عامر لما عقد عبد الملك بن المنصور 

زيري بن عطية سنة تسع وثمانين وثلثمائة، فافتتح واضح أمره بغزو برغواطة ھؤالء فيمن قبله من األجناد وأمراء النواحي 

ً بنو يفرن لما استقل بنو يعلى ابن محمد اليفرن ي من بعد ذلك وأھل الوالية، فعظم األثر فيھم بالقتل والسبي، ثم حاربھم أيضا

  .بناحية سال من بالد المغرب، واقتطعوه من عمل أبناء زيري بن عطية المغراوي بعد ما كان بينھما من الحروب

ً بمدينة سال مجاوراً  وانتساب أمر أوالد يعلى ھؤالء إلى تميم بن زيري بن يعلى في أول المائة الخامسة، وكان موطنا

م، وذلك في سني عشرين وأربعمائة فغلبھم على تامستا وولى عليھا من قبله بعد أن لبرغواطة، فكان له أثر كثير في جھادھ

ً وقتالً  ثم تراجعوا من بعده إلى أن جاءت دولة لمتونة وخرجوا من مواطنھم بالصحراء إلى بالد المغرب، . أثخن فيھم سبيا

برغواطة بتامستا وما إليھا من الريف الغربي ثم بدا لھم جھاد . واقتحموا الكثير من معاقل السوس األقصى وجبال المصامدة

فزحف إليھم أبو بكر بن عمر أمير لمتونة في المرابطين من قومه، وكانت له فيھم وقائع استشھد في بعضھا صاحب الدعوة 

، حتى استأصلوا شأفتھم عبد هللا بن ياسين الكزولي سنة خمسين وأربعمائة، واستمر أبو بكر وقومه من بعده على جھادھم

وكان صاحب أمرھم لعھد انقراض دولتھم أبو حفص عبد هللا من أعقاب أبي منصور عيسى بن . ومحوا من األرض آثارھم

وعليه كان انقراض . أبي األنصار عبد هللا بن أبي غفير محمد بن معاد بن إليسع بن صالح بن طريف، فھلك في حروبھم

  .مد  رب العالمينأمرھم وقطع دابرھم على، يد ھؤالء المرابطين، والح

وقد يغلط بعض الناس في نسب برغواطة ھؤالء فيعدھم في قبائل زناتة، وآخرون بقولون في صالح أنه يھودّي من ولد 

شمعون بن يعقوب نشأ ببرباط ورحل إلى المشرق، وقرأ على عبد هللا المعتزلي واشتغل بالسحر، وجمع فنوناً، وقدم المغرب 

بائل جّھاالً من البربر، فأظھر لھم الزھد وسحرھم بلسانه، وموه عليھم فقصدوه واتبعوه، فادعى النبّوة ونزل تامستا فوجد فيھا ق

وقيل له برباطي نسبة إلى الموطن الذي نشأ به، وھو برباط، واد بحصن شريش من بالد األندلس، فعربت العرب ھذا اإلسم 

وليس القوم من . ه من النسابّين للبربر، وھو من األغاليط البّينةذكر ذلك كله صاحب كتاب نظم الجوھر وغير. وقالوا برغواط

وأما صالح بن طريف فمعروف منھم وليس من غيرھم، وال . زناتة، ويشھد لذلك كله موطنھم وجوارھم إلخوانھم المصامدة

نسب الرجل في برغواطة وھم  سنة هللا في عباده، وإنما. يتم الملك والتغلب على النواحي والقبائل لمنقطع جذمة دخيل في نسبه

  .شعب من شعوب المصامدة معروف كما ذكرناه وهللا ولي التوفيق

  :الخبر عن غمارة من بطون المصامدة وما كان فيھم من الدول وتصاريف أحوالھم
 ھذا القبيل من بطون المصامدة من ولد غماربن مصمود، وقيل غماربن مسطاف بن مليل بن مصمود، وقيل غمار بن أصاد

عرب غمروا في تلك الجبال فسموا غمارة، وھو مذھب عامّي، وھم شعوب وقبائل أكثر  ويقول بعض العامة أنھم. بن مصمود

والبطون المشھورة منھم بنو حميد ومثيوة وبنو فال واغصاوة، وبنور وزروال ومجكسة، وھم آخر مواطنھم . من أن تحصر

يمين بسائط المغرب، من لدن غساسة، فنكور فبادس فتيكيساس فتيّطاوين يعتمرون جبال الريف بساحل البحر الرومي من عن 

فسبتة فالقصر إلى طنجة خمس مراحل أو أزيد، أوطنوا منھا جباالً شاھقة اتصل بعضھا ببعض سياجاً بعد سياج خمس مراحل 

األبصار، وتزل في أخرى في العرض إلى أن يتخط إلى بسائط قصر كتامة ووادي ورغة عن بسائط المغرب، ترتد عنھا 
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حافاتھا الطيور ال بل الھوام، وينفسح في رؤوسھا وبين قننھا الفجاج، سبل السفر ومراتع السائمة وفدن الزراعة وأدواح 

  .الرياض

ويتبين لك أنھم من المصامدة بقاء ھذا النسب المحيط سمة فيھم لبعض شعوبھم يعرفون بمصمودة ساكنين ما بين سبتة 

ً اتصال مواطنھم بموطن وطنجة، وإليھم ينس ب قصر المجاز الذي يعبر منه الخليج البحري إلى بلد طريف ويعضده أيضا

برغواطة من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وھو المحيط، إذ كان بنو حسان منھم موطنين بذلك الساحل من لدن آزغر 

. قبائل درن من المصامدة فما وراءھا من بالد القبلةوأصيالً إلى أنفى، ومن ھنالك تتصل بھم مواطن برغواطة ودكالة إلى 

ولم تزل غمارة ھؤالء بمواطنھم ھذه من لدن . فالمصامدة ھم أھل الجبال بالمغرب األقصى إال قليالً منھا وغيرھم في البسائط

  .الفتح، ولم يعلم ما قبل ذلك

ھو الذي حملھم على اإلسالم واسترھن أبناءھم وللمسلمين فيھم أزمان الفتح وقائع المالحم وأعظمھا لموسى بن نصير، و

وكان أميرھم لذلك العھد يليان وھو الذي وفد عليه موسى بن نصير ورغبه في غزو . وأنزل منھم عسكراً مع طارق بطنجة

يرھم وكانت في غمارة ھؤالء بعد اإلسالم دول قاموا بھا لغ. األندلس، وكان منزله سبتة كما نذكره، وذلك قبل استحواء نكور

  . وكان فيھم متنبئون، ولم تزل الخوارج تقصد جبالھم للمنعة فيھا واالعتصام كما نذكرھم إن شاء اللة تعالي

  لخبر عن سبتة ودولة بني عصام بھاا
كانت سبتة ھذه من األمصار القديمة قبل اإلسالم، كانت يومئذ منزل يليان ملك غمارة، ولما زحف إليه موسى بن نصير 

يا وأذعن للجزية، فأمره عليھا واسترھن ابنه وأبناء قومه، وأنزل طارق بن زياد بطنجة وضرب عليھم العسكر صانعه بالھدا

ولما . ثم كانت إجازة طارق إلى األندلس فضرب عليھم البعوث، وكان الفتح الذي ال كفاء له كما مر في موضعه. للنزول معه

ً من  ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعى إليه من . ، أيدي قومه فعمروھاھلك يليان استولى العرب على مدينة سبتة صلحا

ضاللة الخارجية، واخذ بھا الكثير من البرابرة من غمارة وغيرھم فزحف برابرة طنجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منھا 

  .وسبوھا وخربوھا فبقيت خالء

وسمع من أھل العلم إلى . ناھا ورجع بھا الناس وأسلمثم نزل بھا ماجكس من رجاالتھم ووجوه قبائلھم، وبه سميت مجكسة فب

ً عليھا إلى أن ھلك، ووليھا أخوه . أن مات فقام بأمره ابنه عصام ووليھا دھراً  ولما ھلك قام بأمره إبنه مجير فلم يزل واليا

ملك المغرب، وتناول ولما سما للناصر أمل في . الرضي ويقال أنه ابنه، وكانوا يعطون لبني إدريس طاعة مضعفة كما نذكره

حبله من أيدي بني إدريس المالكين ببالد لھبط وغمارة حين أجھضتھم مكناسة وزناتة عن ملكھم بفاس، وقاموا بدعوة الناصر 

وبثوھا في أعمالھم نزلوا حينئذ للناصر عن سبتة، وأشاروا له إلى تناولھا من بني عصام فسرح إليھا عساكره وأساطيله مع 

تسع عشرة وثلثمائة، ونزل له الرضي بن عصام عنھا، وأتاه طاعته وانقرض أمر بني  فير، فكان فتحھا سنةقائده نجاح بن غ

  .وصارت سبتة إلى الناصر حتى استولى عليھا بعد حين بنو حماد، واستحدثوا بھا دولة أخرى كما نذكره. عصام

  والھمولتھم في غمارة وتصاريف أحود الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نكور
لما استولى المسلمون أيام الفتح على بالد المغرب وعماالته واقتسموه، وأمدھم الخلفاء بالبعوث إلى جھاد البربر، وكان فيھم 

وكان يعرف بالعبد الصالح . وكان صالح بن منصور الحميري من عرب اليمن في البعث األول. من كل القبائل من العرب

ھا الوليد بن عبد الملك في أعوام إحدى وتسعين للھجرة، قاله صاحب المقياس، حد بلد فاستخلص نكور لنفسه، وأقطعه إيا

نكور ينتھي من المشرق إلى زواغة  وجراوة بن أبي العيص مسافة خمسة أيام، وتجاوره من ھنالك مطماطة، وأھل كدالة 
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إلى بني مروان من غمارة، وبني ومرنيسة وغساسة أھل جبل ھرك، وقلوع جارة التي لبني ورتندي، وينتھي من الغرب 

حميد، وإلى مسطاسة وصنھاجة ومن ورائھم أوربة، حزب فرحون وبني وليد وزناتة وبني يرنيان وبني واسن حزب قاسم 

صاحب صا والبحر جوفي نكور على خمسة أميال، فأقام صالح ھنالك لما اقتطع أرضھا وكثر نسله، واجتمع إليه قبائل غمارة 

أسلموا على يده وقاموا بأمره، وملك تمسامان، وانتشر اإلسالم فيھم، ثم ثقلت عليھم الشرائع والتكاليف، وصنھاجة مفتاح، و

  .وارتدوا وأخرجوا صالحاً، وولوا عليھم رجالً من نفزة يعرف بالرندي

ً فأقام فيھم إلى أن ھلك بتمسامان سنة إثنتين وثالثين ومائة وولي أمرھم من بعده  .ثم ثابوا وراجعوا اإلسالم ورجعوا صالحا

ً شريف النفس كثير العبادة يسيرة  ثم ھلك أليام،. وكان يلي الصالة والخطبة لھم بنفسه. إبنه المعتصم بن صالح، وكان شھما

وھلك سني ثالث  وأربعين  وستمائةومائة وولي . وولي من بعده أخوه إدريس فاختّط مدينة نكور في عدوة الوادي ولم يكملھا

ثم اختط مدينة نكور ألول واليته ونزلھا، وھي التي تسمى . وكان ينزل مدينة تمسامان. سعيد، واستفحل أمره من بعده ابنه

لھذا العھد المزمة بين نھرين أحدھما نكور ومخرجه من بالد كزناية ومخرجه ومخرج وادي ورغة واحد، والثاني عيس 

  .يفترقان إلى البحر ويقال نكور من عدوة األندلس بزليانةثم . ومخرجه من بالد بني ورياغل، يجتمع النھران في أكدال

ً  وغزا المجوس نكور ھذه في أساطيلھم سنة أربع وأربعين  وستمائة ثم اجتمع إلى سعيد . ومائة فتغلبوا عليھا واستباحوھا ثمانيا

وتزاحفوا فأظھره . مه سكنالبرانس، وأخرجوھم عنھا، وانتقضت غمارة بعدھا على سعيد فخلعوه وولوا عليھم رجالً منھم إس

وقام بأمره ابنه . هللا عليھم وفرق جماعتھم وقتل مقدمھم واستوسق أمره، إلى أن ھلك سنة ثمان وثمانين لسبع وثالثين من ملكه

صالح بن سعيد فتقبل مذاھب سلفه في االستقامة واالقتداء، وكانت له مع البربر حروب ووقائع إلى أن ھلك سنة خمسين 

  .ثنين وسبعين سنة من ملكهومايتين إل

وقام من بعده ابنه سعيد بن صالح، وكان أصغر ولده، فخرج عليه أخوه عبيد هللا وعّمه الرضي، وظفر بھما بعد حروب كثيرة 

وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته . فغرب أخاه إلى المشرق ومات بمكة، وأبقى على عّمه الرضي لذمة صھر بينھما

عادة هللا بن ھارون منھم، ولحق ببني يصلتن أھل جبل أبي الحسين، ودلھم على عورته، وبيتوا معسكره وامتعض لھم س

ثم كانت له الكرة عليھم وقتل منھم خلقاً ونجا سعادة هللا . واستولوا عليه، وأخذوا آاللة وقتلوا آالفاً من مواليه، وحاصروا بنكور

ثم . ثم صار سعادة هللا إلى طلب الصلح فأسعفه وأنزله معه مدينة نكور. قهإلى تمسامان، وتقبض على أخيه ميمون فضرب عن

 غزا سعيد بقومه وأھل إيالته من غمارة بالد بطوية ومرنيسة وقلوع جارة وبني ورتندي وأصھر بأخته إلى أحمد بن إدريس

إلى أن خاطبه عبيد هللا المھدي وتوطد األمر لسعيد في تلك النواحي . بن محمد بن سليمان صاحب وأنزله مدينة نكور معه

  :يدعوه إلى أمره وفي أسفل كتابه

  فإن تستقيموا استقم لصالحكم          وإن تعدلوا عني أرى قتلكم عدالً 

  وادخلھا عفواً وأملؤھا قتالً    وأعلو بسيفي قاھراً لسيوفكم     

  :فكتب إليه شاعره األحمس الطليطلي بأمر يوسف بن صالح أخي األمير سعيد

  وال علم الرحمن من قولك الفصال    ذبت وبيت هللا ما تحسن العدال  ك

  تمثل للجھال في السنة المثلى     وما أنص إال جاھل ومنافق       

  وقد جعل الرحمن ھمتك السفلى      وھّمتنا العليا لدين محمد            
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فغزاه سنة أربع وثلثمائة ألربع  وخمسين وستمائة  فكتب عبيد هللا إلى مصالة بن حبوس صاحب تاھرت، وأوغزى إليه بغزوه

 ً ثم غلبھم مصالة وقتلھم، وبعث برؤوسھم إلى رقادة، فطيف بھا وركب بقيتھم البحر إلى . من دولته، فحاربه سعيد وقومه أياما

قفل إلى تاھرت وولى ثم . وأقام مصالة بمدينة نكور ستة أشھر. مالقة، فتوسع الناصر في إنزالھم وإجارتھم وبالغ في تكريمھم

إدريس المعتصم : عليھا دلول من كتامة، فانقبض العسكر من حوله، وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن صالح، وقومھم بمالقة، وھم

وصالح فركبوا السفن، إليھا وسبق صالح منھم، فاجتمع إليه البربر بمرسى تكسامان، وبايعوه سنة خمس وثلثمائة، ولقبوه القّيم 

وبعث إليه . فوا إلى دلول فظفروا به وبمن معه وقتلوھم، وكتب صالح بالفتح إلى الناصر، وأقام دعوته بأعمالهلصغره، وزح

ولم يزل على ھدى أوليه من اقتداء، إلى أن ھلك . الناصر بالھدايا والتحف واآللة، ووصل إليه إخوته وسائر قومه وأتوا طاعته

  .سنة خمس عشرة وثالثمائة

بد البديع، ولقب المؤيد، وزحف إليه موسى بن أبي العافية القائم بدعوة العبيدّيين بالمغرب، فحاصره وتغلب وولي بعده إبنه ع

ثم تراجع إليھا فلھم، وقام بأمرھم أبو أيوب إسماعيل بن عبد . عليه فقتله، واستباح المدينة وخربھا منة سبع عشرة وثلثمائة

الح بن منصور، وأعاد المدينة التي بناھا صالح بن منصور وعمرھا وسكنھا الملك بن عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس بن ص

 ً ثم أغزاه ميسور مولى أبي القاسم بن عبيد هللا صندالً مواله عندما أناخ على فاس، فبعث عسكراً مع صندل ھذا فحاصر . ثالثا

يه صندل رسله من طريقه فقتلھم فأغذ وبعث إل. عطف على نكور وتحصن منه إسماعيل بن عبد الملك بقلعة أكد ى جراوة، ثم

  .إليه السير وقاتله ثمانية أيام

ثم ظفر به فقتله واستباح القلعة وسباھا، واستخلف عليھا من كتامة رجأل إسمه مرمازو، ووصل صندل إلى فاس فتراجع أھل 

ل أبي الحسين عند بني وكان بجب. نكور وبايعوا لموسى بن المعتصم بن محمد بن قرة بن المعتصم بن صالح بن منصور

  .يصلتن وكان يعرف بابن رومي

ھو موسى بن رومي بن عبد السميع بن إدريس بن صالح بن إدريس بن صالح بن منصور، فأخذ : وقال صاحب المقياس

ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن إدريس . مرمازو ومن معه وضرب أعناقھم، وبعث برؤسھم إلى الناصر

صالح بن منصور، فخلعه وأخرجه عن نكور سنة تسع وعشرين وثلثمائة، ولحق موسى باألندلس ومعه أھله وولده وأخوه بن 

ثم انتقض أھل نكور على . فمنھم من نزل معه المرّية، ومنھم من نزل مالقة. ھارون بن رومي وكثير من عمومته وأھل بيته

أحمد بن زيادة هللا بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور، فبادر إليھم واستدعوا من مالقة جرثم بن . عبد السميع وقتلوه

وبايعوه سنة ست وثالثين وثلثمائة، فاستقامت له األمور وكان على مذھب سلفه في االقتداء والعمل بمذھب مالك إلى أن مات 

لب عليھم أزداجة المتغلبون على واتصلت الوالية في بيته إلى أن غ. آخر سنة ستين وثلثمائة لخمس وعشرين سنة من ملكه

وھران، وزحف أميرھم يعلى بن فتوح األزداجي سنة ست وأربعمائة، وقيل سنة عشر فغلبھم على نكور وخربھا، وانقرض 

ملكھم بعد ثلثمائة سنة وأربع عشرة سنة من لدن والية صالح وبقيت في بني يعلى بن فتوح وأزداجة إلى أعوام ستين 

  .ك األمور ال إله إال ھووأربعمائة وهللا مال

  الخبر عن حاميم المتنبي من غمارة
كان غمارة ھؤالء غريقين في الجھالة والبعد عن الشرائع بالبداوة واالنتباذ عن مواطن الخير، وتنبأ فيھم من مجكسة حاميم بن 

سنة ثالث عشرة وثلثمائة  تنبأ. من هللا بن حرير بن عمر بن رحفو بن أزروال بن مجكسة يكنى أبا محمد، وأبوه أبو خلف

واجتمع إليه كثير منھم وأقروا بنبوته، وشرع لھم الشرائع والديانات من العبادات . بجبل حاميم المشتھر به قريبأ من تطوان
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يا من . يا من يخلي البصر، ينطر في الدنيا، خلني من الذنوب: "واألحكام، وصنع لھم قرآناً كان يتلوه عليھم بلسانھم من كالمه

وآمن رأسي وعقلي وما يكنه صدري، وأحاط به دمي ولحمي . خرج موسى من البحر، آمنت بحاميم وبأبيه أبي خلف من هللاأ

وآمنت بتابعيت عمة حاميم أخت أبي خلف من هللا، وكانت كاھنة ساحرة، إلى غير ھذا، وكان يلقب المفتري، وكانت أخته دّبو 

وب والقحوط، وقتل في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمس عشرة ساحرة كاھنة، وكانوا يستغثون بھا في الحر

ورھطھم بنو رحفو موطنون بوادي الو ووادي . وثلثمائة، وكان البنه عيسى من بعده قدر جليل في غمارة، ووفد على الناصر

. ينتحلون السحر لھذا  راس قرب تطوان، وكذلك تنبأ منھم بعد ذلك عاصم بن جميل اليزدجومي، وله أخبار مأثورة، وما زالوا

  .وأخبرني المشيخة من أھل المغرب أن أكثر منتحلي السحر منھم النساء العواتق

ولھن قوة على استجالب روحانية ما يشاؤنه من الكواكب، فإذا استولوا عليه وتكيفوا بتلك الروحانية تصرفوا منھا في : قال

  .األكوان بما شاءوا وهللا أعلم

  دولة األدارسة
  عن دولة األدارسة في غمارة وتصاريف أحوالھمالخبر 

جدته كنزة أم إدريس، اختص منھا  كان عمر بن إدريس عندما قسم محمد بن إدريس أعمال المغرب بين إخوته برأي

ثم غلب عمر . بتيكيساس وترغة وبالد صنھاجة وغمارة، واختّص القاسم بطنجة وسبتة والبصرة وما إلى ذلك من بالد غمارة

ثم تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى . ندما تنكر له أخوه محمد واستضافھا إلى عمله كما ذكرنا في أخبارھمعليھا ع

عملھم األول فملكوه، واختط منھم محمد بن إبراھيم بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية من سبتة معقالً لھم وثغراً 

ثم أدالوا منھم بولد عمر بن إدريس، وكان آخرھم . لمغرب في ولد محمد بن إدريسوبقيت اإلمارة بفاس وأعمال ا. لعملھم

ثم نكبه سنة . يحيى بن إدريس بن عمر وھو الذي بايع لعبيد هللا الشيعي على يد مصالة بن حبوس قائده، وعقد له على فاس

  .تسع  وثلثمائة

مد بن القاسم بن إدريس، ويلقب بالحجام لطعنه في وخرج عليه سنة ثالث عشرة وثلثمائة من بني القاسم الحسن بن مح

 ً واستولى ابن أبي العافية . وثار أھل فاس بريحان وملكوا الحسن، وزحف إليه موسى ففله ومات. المحاجم، وكان مقداماً شجاعا

وكان . فعلى فاس وأعمال المغرب وأجلى األدارسة وأحجرھم بحصنھم حجر النسر، وتحيزوا إلى جبال غمارة وبالد الري

ً كان أعظمھا لبني محمد ھؤالء ولبني  ً توزعوه قطعا لغمارة في التمسك بدعوتھم آثار ومقامات، واستجدوا بتلك الناحية ملكا

ثم سما الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة ومدافعة الشيعة، فنزل له بنو محمد عن سبتة . عمر بتيكيسان ونكور وبالد الريف

وتناولھا من يد الرضي بن عصام رئيس محكسة، كان يقيم فيھا دعوة األدارسة فأفرجوا له عنھا سنة تسع عشرة وثلثمائة 

  .ودانوا بطاعته وأخذھا من يده

ولما أغزا أبو القاسم ميسوراً إلى المغرب لمحاربة ابن أبي العافية حين نقض طاعتھم، ودعا للمروانية وجد بنو محمد السبيل 

  .عليه، وماألھم على ذلك بنو عمر صاحب نكور إلى النيل منه بمظاھرة ميسور

وثلثمائة منصرف ميسور من المغرب نازل  ولما استقل ابن أبي العافية من نكبته، ورجع من الصحراء سنة خمس وعشرين

وأجاز الناصر وزيره القاسم بن محمد بن طملس سنة ثالث وثالثين وثلثمائة لحربھم، . بني محمد وبني عمر، وھلك بعد ذلك

كتب إلى ملوك مغراوة محمد بن خزر وابنه الخير بمظاھرة عساكره مع ابن أبي العافية عليھم، فتسارع أبو العيش بن و
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إدريس بن عمر المعروف بابن مصالة إلى الطاعة، وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له األمان، وأوفد ابنه محمد بن أبي العيش 

  .قد، وتقبل سائر األدارسة من بني محمد مذھبھممؤكداً للطاعة، فاحتفل لقدومه وأكد له الع

 ً وكان وفد منھم محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن . وسألوا مثل سؤالھم، فعقد لجميع بني محمد أيضا

الملقب إبراھيم بن محمد، وكان بنو إدريس يرجعون في رئاستھم إلى بني محمد ھؤالء منذ اسبتد بھا أخوھم الحسن بن محمد 

بالحجام في ثورته على ابن أبي العافية، فقدموا على أنفسھم القاسم بن محمد الملقب بكنون بعد فرار موسى بن أبي العافية، 

وملك بالد المغرب ما عدا فاس مقيماً لدعوة الشيعة إلى أن ھلك بقلعة حجر النسر سنة سبع وثالثين وثلثمائة وقام بأمرھم من 

بن القاسم كنون، وكان فقيھاً عالماً باأليام واألخبار شجاعاً كريماً ويعرف بأحمد الفاضل، وكان منه ميل بعده أبو العيش أحمد 

  .للمروانية فدعا للناصر، وخطب له على منابر عمله، ونقفر طاعة الشيعة؛ وبايعه أھل المغرب كافة إلى سجلماسة

د بن أبي العيش بن إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر ووفد محم. ولما بايعه أھل فاس استعمل عليھم محمد بن الحسن

عن أبيه سنة ثمان وثالثين وثلثمائة، فاتصلت به وفاة أبيه وھو بالحضرة فعقد له الناصر على عمله وسرحه، وھجم عيسى ابن 

ولما أقبل . صالةعمه أبي العيش أحمد بن القاسم كنون على عمله بتيكيساس في غيبة محمد، فملكھا واحتوى على مال ابن م

. محمد من الحضرة زحف برابرة غمارة إلى عيسى المذكور ابن كنون ففظعوا به وأثخنوه جراحة، وقتلوا أصحابه ببلد غمارة

وكان أول من أجاز إلى بني محمد ھؤالء سنة ثمان وثالثين وثلثمائة أحمد بن بعلى من . وأجاز الناصر قواده إلى المغرب

  .ھم في العساكر ودعاھم إلى ھدم تيطاوين فامتنعوا، ثم  انقادوا وتنصلوا وأجابوا إلى ھدمھاطبقة القواد، أجازه إلي

وثالثين وثلثمائة، وزحفوا إليه بوادي الو  ورجع عنھم فانتقضوا فسرح إليھم حميد بن يصل المكناسي في العساكر سنة تسع

ثم . العيش أمير بني محمد وبقي يصل على بيعة الناصروتغلب الناصر على طنجة من يد أبي . فأوقع بھم فأذعنوا من بعدھا

تخطت عساكر الناصر إلى بسائط المغرب فأذعن له أھله، وأخذ بدعوته فيه أمراء زناتة من مغراوة وبني يفرن ومكناسة كما 

مرحلة من  ذكرناه، فضعف أمير بني محمد واستأذنه أميرھم أبو العيش في الجھاد فأذن له وأمر ببناء القصور له في كل

وتلقاه الناصر بالمبرة . الجزيرة إلى الثغر، فكانت ثالثين مرحلة، فأجاز أبو العيش واستخلف على عمله أخاه الحسن بن كنون

  .وأجرى له ألف دينار في كل يوم وھلك شھيداً في مواقف الجھاد سنة ثالث وأربعين  وستمائةوثلثمائة

وبعث إليه . مغرب واستنزل عماله، وتحصن الحسن بن كنون منه بقلعة النسر معقلھمولما أغزا معد قائده جوھراً الكاتب إلى ال

ولما قفل من المغرب راجع الحسن طاعة الناصر إلى أن ھلك سنة خمسين وثلثمائة، فاستجد . بطاعته فلم يعرض له جوھر

وك زناتة فكان بينھم وبين زيري وشحذ لھا عزائم أوليائھم من مل. الحكم عزمه في سد ثغور المغرب وإحكام دعوتھم فيه

ثم أغزا معد بلكين بن زيري المغرب سنة إثنتين وستين وثلثمائة أولى غزواته، فأثخن في زناتة وأوغل في . وبلكين ما ذكرناه

وقام الحسن بن كنون بدعوة الشيعة، ونقض طاعة المروانية، فلما انصرف بلكين أجاز الحكم عساكره إلى . ديار المغرب

مع وزيره محمد بن قاسم بن طملس منه اثنتين وستين وثلثمائة لقتال الحسن بن كنون وبني محمد، فكان الظھور  العدوة

  .والفالح للحسن على عسكر الحكم

ً كثيراً من عسكره وأوليائه ً مواله  ودخل ففھم إلى. وقتل قائده محمد بن طملس وخلقا سبتة، واستصرخوا الحكم فبعث غالبا

: معروف الشھامة، وأمده بكفاء ذلك من األموال والجنود، وأمره باستنزال األدارسة وإجازبھم إليه وقال لهالبعيد الصيت ال

ً معذوراً  ً منصوراً، أو ميتا واتصل خبره بالحسن بن كنون فأفرج عن . سريا غالب مسير من ال إذن له في الرجوع إال حيا



140 
 

حجر النسر معقلھم القرب  من سبتة، ونازله غالب بقصر مصمودة  مدينة البصرة واحتمل منھا أمواله وحرمه وذخيرته إلى

 ً   .فاتصلت الحرب بينھم أياما

ثم بث غالب المال في رؤساء البربر من غمارة ومن معه من الجنود ففروا وأسلموه، وانحجز بقلعة حجر النسر، ونازله غالب 

  .وأمده الحكم بعرب الدولة ورجال الثغور

الثغر األعلى يحيى بن محمد بن ھاشم التجيبي فيمن من أھل بيته وحشمه سنة ثالث وستين وأجازھم مع وزيره صاحب 

ثم . وثلثمائة، فاجتمع مع غالب على القلعة واشتد الحصارعلى الحسن، وطلب من غالب األمان فعقد له وتسلم الحصن من يده

. ين عمھم، واستنزل جميع األدارسة من معاقلھمعطف على من بقي من األدارسة ببالد الريف فأزعجھم وسيرھم شرداً أسوة ا

وسار إلى فاس فملكھا واستعمل عليھا محمد سبن علي بن قشوش في عدوة القرويين، وعبد الكريم بن ثعلبة الجذامي في عدوة 

ته، وانصرف غالب إلى قرطبة ومعه الحسن بن كنون وسائر ملوك األدارسة، وقد مھد المغرب وفرق عماله في جھا. األندلس

وكان يوم دخولھم إلى قرطبة أحفل . وتلقاھم الحكم وأركب الناس للقائھم. وقطع دعوة الشيعة، وذلك سنة أربع وستين وثلثمائة

  .أيام الدولة

وعفا عن الحسن بن كنون ووفى له بالعھد، وأجزل  له ولرجاله العطاء والخلع والجعاالت، وأوسع عليھم الجراية، وأسنى لھم 

وتجنى عليه بعد ثالث سنين بسؤاله من الحسن قطعة . من حاشيتھم في الديوان سبعمائة من أنجاد المغاربةاألرزاق ورتب 

عنبر عظيمة تأدت إليه من بعض سواحل عمله بالمغرب أيام ملكه، فاتخذ منھا أريكة يرتفقھا ويتوسدھا، فسأله حملھا إليه على 

ه عند الخليفة، وسوء خلق الحسن ولجاجه، فنكبه واستصفى ما لديه من أن يحكمه فى رضاه، فأبى عليه مع سعاية بني عمه في

  .قطعة العنبر وسواھا

واستقام أمر المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلّكين، وعقد الوزير المصحفي لجعفر بن علي عليم المغرب، 

وشرط عليھم األ . المشرق اسثقاالً لنفقاتھم وغرب الحسن بن كثون واألدارسة جميعاً إلى. واسترجع يحيى بن محمد بن ھاشم

يعودوا فعبروا البحر من المرية سنة خمس وستين وثلثمائة، ونزلوا من جوار العزيز بن معذ بالقاھرة خير نزل، وبالغ في 

  .الكرامة، ووعد بالنصرة والترة

. مظاھرة، فلحق بالمغرب ودعا لنفسهثم بعث الحسن بن كنون إلى المغرب، وكتب له إلى آل زيري بن مناد بالقيروان بال

كما ... وبعث المنصور بن أبي عامر العساكر لمدافعته فغلبوه وتقبضوا عليه، وأشخصوه إلى األندلس فقتل في طريقه سنة

األدارسة من المغرب أجمع إلى أن كان  رجوع األمر ليني حمود منھم ببالد غمارة وسبتة  وانقرض ملك. ذكرناه في أخبارھم

  .كما نذكره إن شاء هللا تعالى وطنجة

  أحوالھم و أحوال غمارة من بعدھم وتصاريف ومواليھم بسبتة وطنجةالخبر عن دولة بني حمود 
كان األدارسة لما أجالھم الحكم المستنصر عن العدوة إلى الشرق، ومحا أثرھم من سائر بالد المغرب، واستقامت غمارة على 

ندلسيين، ورجع الحسن بن كنون لطلب أمرھم فھلك على يد المنصور بن أبي عامر طاعة المروانية، وأدعنوا لجند األ

فانقرض أمرھم، وافترق األدارسة في القبائل وانتشروا في األرض، والذوا باالختفاء إلى أن خلعوا شارة ذلك النسب 

علي : ريس رجالن منھم، وھماولحق باألندلس في جملة البرابرة من ولد عمر بن إد. واستحالت صبغتھم منه إلى البداوة

والقاسم ابنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد هللا بن عمر بن إدريس، فطار لھم ذكر في الشجاعة واإلقدام ولما كانت 

الفتنة البربرية باألندلس بعد انقراض الدولة العامرية، ونصب البرابرة سليمان بن الحكم ولقبوه المستعين، واختص به أبناء 
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حمود ھذان، وأحسنوا الغناء في واليته، حتى إذا استولى على ملكه بقرطبة وعقد للمغاربة الواليات، عقد لعلي بن حمود ھذا 

  .على طنجة وأعمال غمارة فنزلھا وراجع عھده معھم فيھا

ثم أجاز يحيى . بنه يحيىثم انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى األندلس، وولي الخالفة بقرطبة كما ذكرناه فعقد على عمله بطنجة ال

إلى األندلس بعد مھلك أبيه علّي منازعاً لعمه القاسم، واستقل أخوه إدريس من بعده بوالية طنجة وسائر أعمال أبيه بالعدوة من 

ثم أجاز بعد مھلك أخيه يحيى بمالقة فاستدعى رجال دولتھم، وعقد لحسن ابن أخيه يحيى على عملھم بسبتة . مواطن كمارة

ولما ھلك إدريس واعتزم ابن بقنة على االستبداد بمالقة أجاز نجا . وأنفذ نجا الخادم معه ليكون تحت نظره واستبدادهوطنجة، 

وعقد له حسن على عملھم في مواطن . الخادم بحسن بن يحيى من طنجة فملك مالقة وربت أمره في خالفته ورجع إلى سبتة

واستخلف على العمل من وثق به من موالي الصقالبة، فلم  . يروم االستبداد غمارة، حتى إذا ھلك حسن أجاز نجا إلى األندلس

يزل إلى نطرھم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بسبتة وطنجة من موالي بني حمود ھؤالء الحاجب سكوت البرغواطي، وكان 

النجابة   لي بن حمود فأخذثم صار إلى ع. عبدا للشيخ حداد من مواليھم اشتراه من سبي برغواطة في بعض أيام جھادھم

  .بطبعه إلى أن استقل بأمرھم واقتعد كرسي عملھم بسبتة وطنجة، وأطاعته قبائل غمارة

ونجا ففھم إلى بلد الدمنة من آخر . واتصلت أيامه إلى أن كانت دولة المرابطين، وتغلب يوسف بن تاشفين على مغراوة بفاس

سف بن تاشفين سنة إحدى وسبعين وأربعمائة، ودعا الحاجب سكوت إلى ونازلھم يو. بسيط المغرب مما يلي بالد غمارة

فلما فرغ يوسف بن تاشفين من أھل . ثم ثناه عن ذلك إبنه الفائل الرأي. مظاھرته عليھم، فھم باالنحياش ومظاھرته على عدوه

ف وجھه إلى سكوت فجھز الدمنة وأوقع بھم وافتتح حصن علودان من حصون غمارة من ورائه، وانقاد المغرب لحكمه، صر

وبلغ الخبر إلى . إليه العساكر وعقد عليھا للقائد صالح بن عمران من رجال لمتونة فتباشرت الرعايا بمقدمھم وانثالوا عليھم

وقد كان عليھا من قبله . الحاجب سكوت فأقسم أن ال يسمع أحداً من رعيته ھدير طبولھم، ولحق ھو بمدينة طنجة ثغر عمله

لدولة المعز، وبرز للقائھم فالتقى الجمعان بظاھر طنجة، وانكشفت عساكر سكوت، وطحنت رحى المرابطين، ابنه ضياء ا

  .ولحق ضياء الدولة بسبتة. وسالت نفسه على ظباھم، ودخلوا طنجة واستولوا عليھا

ين مستنجزاً وعده في ولما تكالب الطاغية على بالد األندلس، وبعث ابن عباد صريخه إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشف 

جھاد الطاغية والذب عن المسلمين، وكاتبه أھل األندلس كافة اھتز إلى الجھاد، وبعث ابنه المعز سنة ست وسبعين وأربعمائة 

وتقبض . في عساكر المرابطين إلى سبتة فرضة المجاز، فنازلھا براً، وأحاطت بھا أساطيل ابن عباد بحرا، واقتحموھا عنوةً 

ولة، واقتيد إلى المعز فطالبه بالمال فأساء إيجابه فقتله لوقته، وعثر على ذخائره وفيھا خاتم يحيى بن علي بن على ضياء الد

وكتب إلى أبيه بالفتح، وانقرضت دولة آل حمود وامحى أثر سلطانھم من بالد غمارة، وأقاموا في طاعة لمتونة سائر . حمود

  .أيامھم

ر الموحدين بعد مھلكه تنقل خليفته عبد المؤمن في بالدھم في غزاته الكبرى لفتح ولما نجم المھدي بالمغرب واستفحل أم

المغرب سني سبع وثالثين وما بعدھا قبل استيالئه على مراكش كما نذكره في أخبارھم، فوحدوا صفوفھم، واتبعوا أمره، 

ائر الذكر رئيسھم لذلك العھد بدينه وابوته وامتنعت عليھم، وتولى كبر امتناعھا قائدھم عّياض الط. ونازلوا سبتة في عساكره

ثم افتتحت بعد فتح مراكش سنة إحدى وأربعين  وستمائةفكانت لغمارة ھؤالء السابقة التي رعيت لھم سائر . وعلمه ومنصبه

  .أيام الدولة
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. سنة خمس وعشرين ولما فشل أمر بني عبد المؤمن، وذھبت ريحھم، وكثر الثوار بالقاصية، ثار فيھم محمد بن محمد الكتامي

وكان يلقب أبا الطواحن فارتحل . كان أبوه من قصر كتامة منقبضاً عن الناس، وكان ينتحل الكيميا، وتلقنه عنه ابنه محمد ھذا

ً من . إلى سبتة ونزل إلى بني سعيد، وادعى صناعة الكيمياء فاتبعه الغوغاء ثم ادعى النبوة وشرع شرائع وأظھر أنواعا

  .وزحفت عساكر سبتة إليه ففر عنھا، وقتله بعض البرابرة غيلة. ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه عھده. بعهالشعوذة، فكثر تا

ثم غلب بنو مرين على بسائط المغرب وأمصاره سني أربعين وستمائة، واستولوا على كرسي األمر بمراكش سنة ثمان وستين 

وامتنعت . ھم، وأقاموا بمنجاة من الطاعة، وعلى ثبج من الخالفوستمائة، فامتنع قبائل غمارة من طاعتھم واستعصوا علي

وصار أمرھا إلى الشورى، واستبد بھا الفقيه أبو القاسم العزفي من . سبتة من ورائھم على ملوك بني مرين بسبب امتناعھم

ائفتين إلى طاعة كما نذكر ذلك كله، إلى أن وقع بين قبائل غمارة ورؤسائھم فتن وحروب، ونزعت إحدى الط. مشيختھم

  .السلطان بالمغرب من بني مربن فأتوھا طواعية

 ً ً أو كرھا فملك بنو مرين أمرھم، واستعملوا عليھم، وتخطوا إلى سبتة من ورائھم . ودخل اآلخرون في الطاعة تلوھم طوعا

آلن على أحسن أحوالھم من وھم ا. فملكوھا من أيدي العزفّيين سنة تسع وعشرين وسبعمائة على ما نذكره بعد عند ذكر دولتھم

االعتزاز والكثرة يؤتون طاعتھم وجبايتھم عند استقالل الدولة، ويمرضون فيھا عند التياثھا بفشل أو شغل بخارج، فيجھز 

ولھم بوعورة جبالھم عز ومنعة وجوار لمن لحق بھم من أعياص . البعوث إليھم من الحضرة حتى يستقيموا على الطاعة

ولبني يكم من بينھم الحظ الوافر من ذلك، ألشراف جبلھم على سائرھا وسمو بقاعة . وارج إلى ھذا العھدالملك، ومستأمني الخ

 وھذا الجبل مطل على سبتة من غربيھا ورئيسه منھم وصاحب. إلى مجاري السحب دونھا وتوغر مسالكه بھبوب الرياح فبھا

ه المصانع والغروس وفرض لھم السلطان بدبوان سبتة أمره يوسف بن عمر وبنوه، ولھم فيه عزة وثروة، وقد اتخذوا ب

وأقطعھم ببسيط طنجة الضياع والفدن استئالفاً بھم وحسماً لزبون سائر غمارة بإيناس طاعتھم، و الخلق واألمر بيده . العطاء

  .ملك السموات واألرض

ھور واألحوال ومباديء أمورھم وما كان لھم من الظ من بطون المصامدةالخبر عن أھل جبال درن بالمغرب األقصي 
  :وتصاريفھا

ھذه الجبال بقاسية المغرب من أعظم جبال المعمور بنا أعرق في الثرى أصلھا وذھبت في السماء فروعھا، ومألت الجو 

ھياكلھا، ومثلت سياجاً على ريف المغرب سطورھا تبتدىء من ساحل البحر المحيط عند أسفى وما إليھا، وتذھب في الشرق 

ويقال إنھا تنتھي إلى قبلة برنيق من أرض برقة، وھي في الجانب مما يلي مراكش ؤر ركب بعضھا بعضاً . ير نھايةإلى غ

  .متتالية على نسق من الصحراء إلى التل

ً من تامسنا وسواحل مراكش إلى بالد السوس ودرعة من القبلة ثماني مراحل وأزيد تفجرت فيھا  يسير الراكب فيھا معترضا

وزكت فيھا مواد الزرع والضرع، وانفسحت مسارح . وجلل األرض خمر الشعراء، وتطابقت بينھا ظالل األدواحاألنھار، 

الحيوان ومراقع الصيد، وطابت منابت الشجر، ودرت أفاويق الجباية يعمرھا من قبائل المصامدة أمم ال يحصيھم إال خالقھم، 

استغنوا بقطرھم منھا عن أقطار العالم، فرحل إليھم التجر من اآلفاق، قد اتخذوا المعاقل والحصون وشيدو المباني والقصور و

واختلفت إليھم أھل النواحي واألمصار، ولم يزالوا منذ أول اإلسالم وما قبله معتمرين بتلك الجبال قد اوطنوا منھا أقطارا بل 

  .بافتراق أحيائھم أقاليم تعددت فيھا الممالك والعماالت بتعدد شعوبھم وقبائلھم، وافترقت أسماؤھا
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تنتھي ديارھم من ھذه الجبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببني فازان حيث تبتدىء مواطن صناھاجة، ويحفون بھم كذلك من 

ھرغة وھنتاتة وتينملل وكدميوية وكنفيسة : المصامدة بھذه المواطن كثير فمنھم وقبائل ھؤالء. ناحية القبلة إلى بالد السوس

ً إن . ھزميرة ودكالة وحاحة وأصادن وبنو وازكيت وبنو ماكر وإيالنة ويقال ھيالنة بالھاءووريكة وركراكة و ويقال أيضا

. ومن بطون أصادن مصفاوة وماغوس، ومن مصفاوة دغاغة وبوطنان. إيالن ھو ابن بر، أصھر المصامدة فكانوا خلفاءھم

  .ويقال إن غمارة ورھون وأمل من أمادين وهللا أعلم

ً لذوي حسان المتغلبّينويقال إن من  عليھا من عرب . بطون حاحة زكن وولخصن الظواعن اآلن بأرض السوس أحالفا

ومن بطون كنفيسة أيضاًَ◌ قبيلة سكسيوة الموطنون بأمنع المعاقل من ھذه الجبال يطل جبلھم على بسيط السوس من . المعقل

وكان لھؤالء . لك اعتزاز على أھل جلدتھم حسبما نذكره بعدالقبلة وعلى ساحل البحر المحيط من الغرب، ولھم بمنعة معقلھم ذ

وكان من مشاھيرھم . المصامدة صدر اإلسالم بھذه الجبال عدد وقوة وطاعة للدين ومخالفة إلخوانھم برغواطة في نحلة كفرھم

الفتح مع  ودخل األندلس وشھد. كسير بن وسالس بن شمالل من أمادة، وھو جد يحيى بن يحيى راوي الموطأ عن مالك

وكذلك كان منھم قبل اإلسالم . طارق، في آخرين من مشاھيرھم استقروا باألندلس، وكان ألعقابھم بھا ذكر في دولة األموية

ولھم مع لمتونة ملوك المغرب حروب وفتن سائر أيامھم، حتى كان اجتماعھم على المھدي وقيامھم بدعوته . ملوك وأمراء

لمتونة بالعدوتين، ومن صنھاجة بأفريقية حسبما ھو مشھور ونأتي اآلن بذكره إن شاء هللا  فكانت لھم دولة عظيمة أدالت من

  .وبا التوفيق ،ال رب سواه، وال معبود إال إياه. تعالى

وما كان للموحدين القائمين بھا علي يد بني عبد المؤمن من السلطان والدولة الخبر عن مبدأ أمر المھدي ودعوته 
  قية وبداية ذلك وتصاريفهبالعدوتين وأفري

لم يزل أمر ھؤالء المصامدة بجبال درن عظيماً، وجماعتھم موفورة وبأسھم قوياً، وفي أخبار الفتح من حروبھم مع عقبة بن 

نافع، وموسى بن نصير حتى استقاموا على اإلسالم ما ھو معروف مذكور، إلى أن أظلتھم دولة لمتونة فكان أمرھم فيھا 

مواطنھم من درن ليتمرسوا  م على أھل السلطان والدولة مھماً، حتى لقد اختّطوا مدينة مراكش لنزلھم جوارمستفحالً، وشأنھ

وفي عنفوان تلك الدولة على عھد علي بى يوسف منھا نجم إمامھم العالم الشھير محمد بن تومرت . بھم، ويذللوا من صعابھم

من بطون المصامدة الذين عددناھم يسمى أبوه عبد هللا وتومرت  صاحب دولة الموّحدين المشتھر بالمھدي، أصله من ھرغة

ً أمغار، وھو محمد بن عبد هللا بن وجليد ابن بامصال بن حمزة بن عيسى فيما ذكره ابن رشيق  وكان يلقب في صغره أيضا

إيكلديس بن وذكر بعض مؤرخى المغرب أنه محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساوال بن مسيغون بن . وحققه ابن القّطان

  .خالد

وأنه محمد بن عبد هللا ابن عبد الرحمن بن ھود بن خالد بن تمام بن عدنان . وزعم كثير من المؤرخين أن نسبه في أھل البيت

بن سفيان بن صفوار ابن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سليمان بن عبد هللا بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي 

كذا ذكر ابن نحيل في سليمان ھذا، وأنه . بر الواقع نسب الكثير من بنيه في المصامدة وأھل السوسطالب أخي إدريس األك

فمن ولده كل طالبى بالسوس، وقيل بل ھو من : قال. لحق بالمغرب إثر أخيه إدريس، ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب

د ھذا النسب إنما ھو ابن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن قرابة إدريس الالحقين به إلى المغرب، وإن رباحاً الذي فى عمو

ورسبت عروقه فيھم والتحم بعصبيتھم فلبس جلدتھم، . وعلى األمرين، فإن نسبه الطالبي وقع في ھرغة من قبائل المصامدة

ً للعلم، . وانتسب بنسبتھم وصار في عدادھم ً محبا وكان يسمى أسافو، وكان أھل بيته أھل نسك ورباط وشب محمد ھذا قارئا
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وارتحل في طلب العلم إلى المشرق على رأس المائه . ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرح من القناديل بالمساجد لمالزمتھا

 ثم أجاز إلى اإلسكندر وحج ودخل العراق ولقي جملة العلماء. ومرة باألندلس، ودخل قرطبة، وھي إذ ذاك دار علم. الخامسة

ً وكان يحدث نفسه بالدولة لقومه على يده لما كان الكّھان والحّزاء يتحينون ظھور . ريومئذ، وفحول النظا ً واسعا وأفاد علما

دولة يومئذ بالمغرب، ولقي فيما زعموا أبا حامد الغزالي، وفاوضه بذات صدره في ذلك فأراده عليه لما كان فيه اإلسالم يومئذ 

ن السلطان الجامع األمة المقيم للملة بعد أن سأله عمن له من العصابة بأقطار المغرب من اختالل الدولة، وتقويض أركا

ً إلى . والقبائل التي تكون بھا االعتزاز والمنعة، وبشأنھا يتم أمر هللا في درك البغية وظھور الدعوة وانطلق ھذا اإلمام راجعا

ً من الدين ً واريا مشرق أئمة األشعرية من أھل السنة وأخذ عنھم وكان قد لقي بال. المغرب بحراً منفجراً من العلم، وشھابا

وذھب إلى رأيھم . واستحسن طريقھم في االنتصار للعقائد السلّفية، والذب عنھا بالحجج العقلّية الدافعة في صدور أھل البدعة

م فيه اقتداء في تأويل المتشابه من اآلي واألحاديث، بعد أن كان أھل المغرب بمعزل عن أتباعھم في التأويل واألخذ برأيھ

بالسلف في ترك التأويل، وإمرار التشابھات كما جاءت، ففطن على أھل المغرب في ذلك وحملھم على القوم بالتأويل، واألخذ 

وكان من . بمذاھب األشعرية في كافة العقائد، وأعلن بإمامتھم ووجوب تقليدھم، وألف العقائد على رأيھم مثل المرشدة والتوحيد

. أعز ما يطلب: وألف في ذلك كتابه في اإلمامية الذي افتتحه بقوله. اإلمام على رأي اإلمامية من الشيعة رأيه القول بعصمة

ً بمذھبه ذلك، مظھراً النكير على علماء  ً على ذلك الكتاب، واحتل بطرابلس أول بالد المغرب معنيا وصار ھذا المفتتح لقبا

األمر بالمعروف والنھي عن المنكر مط استطاع، حتى لقد لقي بسبب ذلك وأخذ نفسه بتدريس العلم و. المغرب في عدولھم عنه

ولما دخل بجاية وبھا يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد . أذايات في نفسه احتسبھا من صالح أعماله

ً لتغيير بع. وكان من المترفين فأغلظ له وألتباعه بالنكير. من أمراء صنھاجة ض المنكرات في الطرق فوقعت وتعرض يوما

بسببھا ھيعة نكرھا السلطان والخاصة وائتمروا به، فخرج منھا خائفاً ولحق بماللة على فرسخ منھا وبھا يومئذ بنو ورياكل من 

وطالبھم السلطان صاحب بجاية بإسالمه إليه، فأبوا وأسخطوه، وأقام . وكان لھم اعتزاز ومنعة، فآووه وأجاروه. قبائل صنھاجة

ً ب ً من ديار ماللة، وھي لھذا العھد، معروفة. ينھم يدرس العلم أياما . وكان يجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق قريبا

وھنالك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن علي حاجاً مع عمه فأعجب بعلمه، وألى عزمه عن وجھه ذلك، واختّص به، وشّمر 

ثم لحق . وصحبه منھا البشير من جلة أصحابه. ولحق بوانشرس. ھو في جملتهوارتحل المھدي إلى المغرب و. لألخذ عنه

وظن . بتلمسان وقد تسامع الناس بخبره فأحضره القاضي بھا ابن صاحب الصالة، ووبخه على منتحله ذلك وخالفه ألھل قطره

بھا عن بعض المناكير فأوقع به واستمر على طريقه إلى فاس، ثم إلى مكناسة ونھى . أن العذل يزعه عن ذلك، فصم عن قبوله

ولقي علي بن يوسف بالمسجد الجامع في . الشرار من الغوغاء، وأوجموه ضرباً، ولحق بمراكش، وأقام بھا آخذاً في شأنه

ولقي ذات يوم الصورة أخت علي بن يوسف حاسرة قناعھا على عادة قومھا الملثمين . صالة الجمعة فوعظه وأغلظ له القول

. فوبخھا، ودخلت على أخيھا باكية لما نالھا من تقريعه، ففاوض الفقھاء في شأنه بما وصل إليه من شھرتهفي زي نسائھم 

وكان ملئوا منه حسداً وحفيظًة لما كان ينتحل مذھب األشعرّية في تأويل المتشابه، وينكر عليھم جمودھم على مذھب السلف 

ويذھب إلى تكفيرھم بذلك أحد قولي األشعرية في التكفير بمآل الرأي،  في إمراره كما جاء، ويرى أن الجمھور لقنوه تجسيماً،

فأغروا األمير به وأحضره للمناظرة معھم فكان له الفتح والظھور عليھم، وخرج من مجلسه ونذر بالشر منھم فلحق من يومه 

رج عنھا ھو وتلميذه الذين كانوا بأغمات، وغير المناكير على عادته، وأغرى به أھلھا علي بن يوسف، وطيروا إليه بخبره فخ

ولحق . ودعا إسماعيل بن إيكيك من أصحابه مايتين من أنجاد قومه، وخرج به إلى منجاة من جبال المصامدة. في صحابته
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ولقيه من أشياخھم عمر بن يحيى بن محمد بن وانودين بن علي، وھو الشيخ أبو حفص ويعرف بيته . أوالً بمسفيوة، ثم بھنتاتة

  .اتة ببني فاصكاتبين ھنت

إن فاصكات ھو جد وانودين، ويقال لھنتاتة بلسانھم ينتى فلذلك كان يعرف عمر بھنتي وسيأتي الكالم في : وتقول نّسابتھم

ثم ارتحل المھدي عنھم إلى إيكيلين من بالد ھرغة، فنزل على قومه وذلك سنة خمس عشرة . تحقيق نسبه عند ذكر دولتھم

وشاع أمره في . عبادة، واجتمعت إليه الطلبة والقبائل، فأعلمھم المرشدة والتوحيد باللسان البربريوبنى رابطة لل. وخمسمائة

وكان جزاء ينظر في . األمير علي بن يوسف، وھو مالك بن وھيب، أغراه به واستدرك رئيس الفئة العلمية بمجلس. صحبته

ً كائن بالمغرب ألمة من البربر، ويتغير فيه شكل السكة لقران بين الكوكبين العلويين  النجوم، وكان الكفان يتحدثون بأن ملكا

  .احتفظ بالدولة من الرجل فإنه صاحب القران: من السيارة، يقتضي ذلك في أحكامھم، وكان األمير يتوقعھا فقال له

وأظنه . ك طبالً أجعل على رجله كبالً، ليالً يسمع: والدرھم المربع في كالم سفساف بسجع سوقي يتناقلھا الناس نصه وھو

صاحب الدرھم المرّبع، فطلبه علي بن يوسف ففقده، وسرح الخيالة في طلبه ففاتھم ، وداخل عامل السوس، وھو أبو بكر بن 

ثم دعا . محمد اللمتوني بعض ھرغة في قتله، ونذر بھم إخوانھم فنقلوا اإلمام إلى معقل امتناعھم، وقتلوا من داخل في أمره

على التوحيد، وقتال المجسمين دونه سنة خمس عشرة وخمسمائة، فتقدم إليھا رجاالتھم من العشرة المصامدة إلى بيعته 

وكان فيھم من ھنتاتة أبو حفص عمر بن يحيى وأبو يحيى بن بكيت ويوسف بن وانودين وابن يغمور، ومن تينملل . وغيرھم

  .هللا بن ملويات أبو حفص عمر بن علي الصناكي ومحمد بى سليمان وعمر بن تافركين وعبد

ولما كملت بيعته لقبوه بالمھدي، وكان لقبه قبلھا . ثم دخل معھم كدميوه وكنفيسة. وأھب قبيلة ھرغة فدخلوا في أمره كلھم،

وزحف . ولما تم له خمسون من أصحابه سماھم آيت الخمسين. اإلمام وكان يسمي أصحابه الطلبة، وأھل دعوته الموحدين

كر بن محمد اللمتوني بمكانھم من ھرغة، فاستجاشوا بإخوانھم من ھنتاتة وتينملل فاجتمعوا إليھم إليھم عامل السوس أبو ب

وكان اإلمام يعدھم بذلك فاستبصروا في أمره، وتسابق كافتھم إلى الدخول في . وأوقعوا بعسكر لمتونة فكانت مقدمة الفتح

تقل لثالث سنين من بيعته إلى جبل تينملل فأوطنه، وبنى وان. دعوته، وترددت عساكر لمتونة إليھم مدة بعد أخرى ففضوھم

  .داره ومسجده بينھم، حوالي منبع وادي نفيس

ثم قاتل ھسكورة . ھزرجة وأوقع بھم مراراً، ودانوا بالطاعة: وقاتل من تخلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا فقاتل أوال

ثم غزا بلد عجدامة . واسكيت فأوقع بھم الموحدون وأثخنوا فيھم قتالً وأسراً بنو  ومعھم أبو درقة اللمتوني فغلبھم وقفل، فاتبعه

ورجع إلى تينملل وأقام بھا . وكن قد افتتحه وترك به الشيخ أبا محمد عطية من أصحابه فغدروا به وقتلوه فغزاھم واستباحھم

فاعتزم على غزوھم، وجمع كافة أھل دعوته  وكانوا يسمون لمتونة الحشم. إلى أن كان شأن البشير، وميز الموحد من المنافق

وزحف إليھم فلقوه بكيك، وھزمھم الموحدون واتبعوھم إلى أغمات فلقيھم ھنالك زحوف لمتونة مع بكر بن على . من المصامدة

ين وقتل إبراھيم واتبعوھم إلى مراكش، فنزلوا البحيرة في زھاء أربع. بن يوسف، وإبراھيم بن تاعباشت، فھزمھم الموحدون

  .ألفاً كلھم راجلين، إال أربعمائة فارس

واحتفل علي بن يوسف في االحتشاد وبرز إليھم ألربعين من نزولھم عليه من باب إيالن فھزمھم وثخن ليھم قتالً وسبياً، وفقد 

ي ألربعة أشھر وكانت وفاة المھد. واستحر القتل ني ھيالنة، وأبلى عبد المؤمن في ذلك اليوم أحسن البالء. البشير من أصحابه

ً بلمتونة في أخذھم بالعدول عن التأويل وميلھم إلى التجسيم. بعدھا وكان حصوراً ال . وكان يسمي أتباعه بالموحدين تعريضا
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وله قدم في التقّشف والعبادة، ولم يحفظ عنه فلتة في البدعة إال ما كان من وفاقه . وكان يلبس العباءة المرقعة. يأتي النساء

  .الشيعة في القول باإلمام المعصوم وهللا تعالي أعلماإلمامية من 

لما ھلك المھدي سنة  الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المھدي والخلفاء األربعة من بيته ووصف لحالھم ومصاير أمورھم

قدم ذكره ونسبه إثنتين وعشرين وخمسمائة كما ذكرناه وقد عھد بأمره من بعده لكبير صحابته عبد المؤمن بن علي الكومي المت

وخشي أصحابه من افتراق الكلمة وما يتوقع من سخط المصامدة والية . عند ذكر قومه، فقبر بمسجده لصق داره من تينملل

 عبد المؤمن لكونه من غير جلدتھم، فأرجأوا األمر إلى أن تخالط بشاشة الدعوة قلوبھم، وكتموا موته، زعموا ثالث سنين

ويدخل صحابته إلى البيت كأنه اختصھم بعبادته، فيجلسون . ته في الصالة والحزب الراتبيمّوھون بمرضه، ويقيمون سن

حتى إذا . حفافي قبره ويتفاوضون في شؤونھم بمحضر أخته زينب، ثم يخرجون إلنفاذ ما أبرموه، ويتواله عبد المؤمن بتلقينھم

ن حالھم، وتماالً من بقي من العشرة على تقديم عبد استحكم أمرھم، وتمكنت الدعوة من نفوس كافتھم كشفوا حينئذ القناع ع

وتولى كبر ذلك الشيخ أبو حفص، وأراد ھنتاتة وسائر المصامدة عليه فأظھروا للناس موت المھدي، وعھده لصاحبه . المؤمن

  .وانقياد بقية أصحابه لذلك

فرضي الكافة " في الصاحب األفضل اللھم بارك لي: "وروى يحيى بن يغمور عن اإلمام أنه يقول في دعائه إثر صلواته

وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تينملل سنة أربع وعشرين وخمسمائة، فقام بأمر الموحدين وأبعد في الغزوات فصبح تادالً، 

ثم غزا تاشعبوت وافتتحھا وقتل واليھا أبا بكر بن . ثم غزا درعة واستولى عليھا سنة ست وعشرين وخمسمائة. وأصاب منھم

  .مزروال ومن كان معه من قومه غمارة بني ونام وبني مزردع

ثم تسابق الناس إلى دعوتھم أفواجاً، وانتقض البرابر في سائر أقطار المغرب على لمتونة، وسرح علي بن يوسف إبنه تاشفين 

في مقدمته فلقيھم لقتالھم سنة ثالث وستين وخمسمائة، فجاءھم من ناحية أرض السوس، واحتشد معه قبائل كزولة وجعلھم 

وأجمع عبد . ورجع تاشفين ولم يلق حرباً، ودخل كزولة من بعدھا في دولة الموحدين. الموحدون بأوائل جبلھم وھزموھم

المؤمن على غزو بالد المغرب، فغزا غزاته الطويلة منذ سنة أربع وثالثين وخمسمائة إلى سنة إحدى وأربعين  

ينملل حتى انقضت بالفتح واالستيالء على المغربين، خرج إليھا من تينملل، وخرج وستمائةوخمسمائة، ولما يراجع فيھا ت

تاشفين بعساكره يحاذيه في البسائط، والناس يفرون منه إلى عبد المؤمن وھو ينتقل في الجبال في سعة من الفواكه لألكل، 

مغرب، وامتنعت الرعايا من المغرم، والخ والحطب للدفء، إلى أن وصل إلى جبال غمارة، واشتعلت نار الفتنة والغالء بال

  .الطاغية على المسلمين بالعدوة

وخمسمائة، وولي أمرھم تاشفين إبنه وھو في  وھلك خالل ذلك علي بن يويسف أمير لمتونة وملك العدوتين سنة سبع وثالثين

وفة مثل براز بن محمد ويحيى بن وحدث بعد موت أبيه فتنة بين لمتونة ومسوفة، ففزع أمراء مس. غزاته ھذه، وقد أحيط به

ولحقوا بعبد المؤمن فيمن إليھم من الجملة، ودخلوا في دعوته . تاكفت ويحيى بن إسحاق المعروف بأنكار، وكان والي تلمسان

واستمر عبد المؤمن على حاله، فنازل سبتة وامتنعت عليه، وتولى كبر دفاعه . ونبذ إليھم لمتونة العھد، وإلى سائر مسوفة

ولذلك سخطته الدولة آخر األيام، حتى مات . كان رئيسھا يومئذ بدينه وابوته ومنصبه. ا القاضي عياض الشھير الذكرعنھ

مغرباً عن سبتة بتادالً مستعمالً في خطة القضاء بالبادية وتمادى عبد المؤمن في غزاته إلى جبال غياثة وبطوية فافتتحھا، ثم 

وكان بعث إليھم عسكر من الموحدين إلى نظر . إلى بالد زناتة فأطاعته قبائل مديونةثم تخطى . نزل ملوّية فافتتح حصونھا
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يوسف بن وانودين وابن يرمور فخرج إليھم محمد بن يحيى بن فانوا عامل تلمسان فيمن معه من عساكر لمتونة وزناتة 

  .وانفض عسكر زناتة، ورجعوا إلى بالدھم. فھزمھم الموحدون وقتل ابن فانوا

الريف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن يدر . بن تاشفين على تلمسان أبا بكر بن مزدلي، ووصل إلى عبد المؤمن بمكانه وولى ا

أمراء بني ومانوا، فبعث معھم ابن يغمور وابن وانودين في عسكرھم من الموحدين، فأثخنوا في بالد بني عبد الواد وبني 

ً وأسراً، وأمدتھم عساكر لمتونة وم عھم الزبرتير قائد الروم فنزلوا منداس، واجتمعت عليھم زناتة في بني يلومي يلومي سبيا

وبني عبد الواد، وشيخھم حمامة بن مطھر، وبني ينكاسن وبني ورسفان وبني توجين، فأوقعوا ببني ومانوا واستنقذوا غنائمھم 

ن وانودين بجبال سيرات، ولحق تاشفين بن وتحصن الموّحدون واب. وقتلوا أبا بكر بن ماخوخ في ستمائة من قومه. من أيديھم

ثم أجاز إلى سيرات وقصد محلة لمتونة وزناتة، . فارتحل معه إلى تلمسان. ماخوخ بعبد المؤمن صريخاً على لمتونة وزناتة،

  .فأوقع بھم ورجع إلى تلمسان فنزل ما بين الصخرتين من جبل بني ورنيد

ل يحيى بن العزيز صاحب بجاية لنظر طاھر بن كباب من قواده، ونزل تاشفين باصطفصف ووصل مدده صنھاجة من قب

وفي يوم وصوله أشرف على معسكر الموحدين، وكان يدل بإقدام وبأس فزارى . أمدوا به تاشفين وقومه لصبية الصنھاجية

، .وأرجع إلى قوميإنما جئتكم ألمكنكم من صاحبكم عبد المؤمن ھذا،  :بلمتونة وأميرھم لقعودھم عن مناحزة الموحدين، وقال

وكان . فامتعض تاشفين لكلمته وأذن له في المناجزة، فحمل على القوم فركبوا وصمموا للقائه، فكان آخر العھد به وبعسكره

تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم الزبرتير في عسكر ضخم كما قلناه، فأغار على بني سنوس وزناتة الذين كانوا في 

  .نائم فاعترضه الموحدون من معسكر عبد المؤمن فقتلوھم، وقتل الزبرتير وصلببسيطھم، ورجع بالغ

ً آخر إلى بالد بني ومانوا فلقيھم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحدين وأوقعوا بھم واعترضوا عسكر . ثم بعث بعثا

مع الرحلة إلى وھران، وبعث إبنه إبراھيم وتوالت ھذه الوقائع على تاشفين فأج. بجاية عند رجوعھم فنالوا منھم أعظم النيل

ً معه أحمد بن عطية ورحل ھو إلى وھران سنة تسع وثالثين . ولي عھده إلى مراكش في جماعة من لمتونة، وبعث كاتبا

وخمسمائة، وأقام عليھا شھراً ينتظر قائد أسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصله من المرية بعشرة أساطيل، فأرساھا قريباً من 

ولجني ومانوا من زناتة فتقدموا . وزحف عبد المؤمن من تلمسان وبعث في مقدمته الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى. معسكره

  .إلى بالد بني يلومي وبني عبد الواد وبني ورسيفن وبني توجين وأثخنوا فيھم حتى دخلوا في دعوتھم

بني يلومي فتلقاھم بالقبول، وسار في جموع . الناس شيخووفد على عبد المؤمن برؤسائھم، وكان منھم سيد الناس ابن أمير 

الموحدين إلى وھران ففجعوا لمتونة بمعسكرھم ففضوھم، ولجأ تاشفين إلى رابطة ھنالك فأحدقوا بھا وأضرموا النيران حولھا 

ً على فرسه فتردى من بعد حافات الجبل، وھلك لسبع وعش رين من حتى غشيھم الليل، فخرج تاشفين من الحصن راكبا

  .رمضان سنة تسع وثالثين وخمسمائة

حتى جھدھم العطش ونزلوا جميعاً على حكم عبد . ولجأ فل العسكر إلى وھران فانحصروا مع أھلھا. وبعث برأسه إلى تينملل

لحاج وبلغ خبر مقتل تاشفين إلى تلمسان مع فل لمتونة، وفيھم أبو بكر بن ويحى وسير بن ا. المؤمن يوم الفطر من تلك السنة

وقدم عبد المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن . وعلّي بن فيلو، في آخرين من أعيانھم، ففر معھم من كان بھا من لمتونة

 ً   .كانوا بعثوا ستين من وجوھھم، فلقيھم يصلين من مشيخة بني عبد الواد فقتلھم جميعا

رھم من الحشم، وعفا عن أھل تلمسان، ورحل عنھا ولما وصل عبد المؤمن إلى تلمسان استباح أھل تاكرارت لما كان أكث

وفيما نقل بعض المؤرخين . لسبعة أشھر من فتحھا بعد أن ولى عليھا سليمان بن محمد بن وانودين، وقيل يوسف بن وانودين
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وترك  ثم اعتزم على الرحيل إلى المغرب،. أنه لم يزل محاصراً لتلمسان، والفتوح ترد عليه، وھناك وصلته بيعة سجلماسة

ولحق بھا . إبراھيم بن جامع محاصراً لتلمسان، فقصد فاس سنة إحدى أربعين وخمسمائة، وقد تحصن بھا يحيى الصحراوي

من فل تاشفين من تلمسان فنازلھا عبد المؤمن، وبعث عسكراً لحصار مكناسة، ثم رحل في أتباعه، وترك عسكراً من 

  .إبراھيم من صحابة المھدي العشرة فحاصروھا سبعة أشھر الموحدين على فاس، وعليھم الشيخ أبو حفص وأبو

ثم داخلھم ابن الجياني مشرف البلد، وأدخل الموحدين ليالً، وفر الصحراوي إلى طنجة وأجاز منھا ابن غانية باألندلس، وبلغ 

ولى على حصار خبر فاس إلى عبد المؤمن وھو بمكانه من حصار مكناسة، فرجع إليھا وولى عليھا إبراھيم بن جامع، و

مكناسة يحيى بن يغمور، ورحل إلى مراكش وكان إبراھيم بن جامع لما افتتح تلمسان ارتحل إلى عبد المؤمن وھو محاصر 

لفاس فاعترضه في طريقه المخضب بن عسكر أمير بني مرين باد سيف ونالوا منه ومن رفقته، فكتب عبد المؤمن إلى يوسف 

ھز إليھم العساكر، فبعثھا صحبة عبد الحق بن منغفاد شيخ نجني عبد الواد، فأوقعوا ببني تلمسان أن يج بن وانودين بن عامل

  .مرين، وقتل المخضب أميرھم

ولما ارتحل عبد المؤمن من فاس إلى مراكش وصلته في طريقه بيعة أھل سبتة، فولى عليھم يوسف بن مخلوف من مشيخة 

وسرح الشيخ أبا حفص . ة، ونزل منھا بدار ابن عشرة، ثم تمادى إلى مراكشقليل ھنتاتة، ومر على بسال فافتتحھا بعد مواقعة

ً إلى مراكش وقد ضموا إليھا جموع لمطة فأوقع بھم . لغزو برغواطة فأثخن فيھم ورجع ولقيه في طريقه ووصلوا جميعا

أميرھم إسحاق بن علي بن وأقاموا على مراكش سبعة أشھر و. الموحدون وأثخنوا فيھم قتالً، واكتسحوا أموالھم وظعائنھم

ً صغيراً عند بلوغ خبر أبيه ولما طال عليھم الحصار وجھدھم الجوع برزوا إلى مدافعة الموحدين . يوسف بايعوه صبيا

فانھزموا وتتبعھم الموحدون بالقتل، واقتحموا عليھم المدينة في أخريات شوال سنة إحدى وأربعين  وستمائةوخمسمائة وقتل 

جا إسحاق في جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدين، وأحضر إسحاق بين يدي ون. عامة الملثمين

عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديھم وتولى كبر ذلك أبو حفص بن واكاك منھم وامحى أثر الملثمين واستولى الموحدون على 

  .جميع بالد المغرب

سال يعرف محمد بن عبد هللا بن ھود وتلقب بالھادي، وظھر في رباط ماسة فأقبل ثم خرج عليھم بناحية السوس ثائر من سوقة 

إليه الشرار من كل جانب، وانصرفت إليه وجوه األغمار من أھل االفاق، وأخذ بدعوته أھل سجلماسة ودرعة وقبائل دكالة 

من عسكراً من الموحدين لنظر يحيى وفشت ضاللته في جميع المغرب، فسرح إليه عبد المؤ. وركراكه وقبائل تامسنا وھوارة

ولقي ھذا الثائر المآسي، ورجع مھزوماً إلى عبد المؤمن، فسرح الشيخ . انكمار المسوفي النازع إليه من إيالة تاشفين بن علي

 وبرز إليھم الثائر في نحو ستين. أبا حفص عمر بن يحيى وأشياخ الموحدين، واحتفل في االستعداد فنھضوا إلى رابطة ماسة

ألفاً من الرجال وسبعمائة من الفرسان، فھزمھم الموحدون وقتل داعيتھم في المعركة مع أكثر أتباعه، وذلك في ذي الحجة سنة 

وكتب الشيخ أبو حفص بالفتح إلى عبد المؤمن من إنشاء أبي جعفر بن عطية الشھير . إحدى وأربعين  وستمائةوخمسمائة

  .بن يوسف وإبنه تاشفين ، وتحصل في قبضة الموحدين فعفا عنه عبد المؤمن الذكر، كان أبوه أبو أحمد كاتباً لعلي

وكان إبنه أحمد . ولما نزل على فاس اعتزم أبو أحمد ھذا على الفرار فقبض عليه في طريقه، واعتذر فلم يقبل عذره وقتل

ً إلسحاق بن علي بمراكش لة الشيخ أبي حفص في وجھته فشمله عفو السلطان فيمن شمله من ذلك الفل، وخرج في جم كاتبا

ثم ارتفع عنده بخالله فاستوزره، . ھذه وطلبه للكتاب في ذلك، فأجاد واستحسن كتابه عبد المؤمن لما وقف عليه فاستكتبه أوالً 

بت وبعد في الدولة صيته، وقاد العساكر وجمع األموال وبذلھا ونال من الرتبة عند السلطان ما لم ينله أحد في دولتھم إلى أن د
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عقارب السعاية إلى مھاده الوثير، فكان فيھا حتفه ونكبه الخليفة سنة ثالث  وخمسين وستمائة وخمسمائة وقتله بمحبسه حسبما 

  .ھو مشھور

 ً ً إلى القائمين بدعوة الماسي بجبال درن، . ولما انصرف الشيخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح بمراكش أياما ثم خرج غازيا

ثم خرج إلى ھسكورة وأوقع بھم وافتتح . نة وأثخن فيھم بالقتل والسبي حتى أذعنوا بالطاعة ورجعفأوقع بأھل نفيس وھيال

ثم نھض إلى سجلماسة فاستولى عليھا ورجع إلى مراكش، ثم خرج ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدة ثم . معاقلھم وحصونھم

يوسف بن مخلوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه  واضطرمت نار الفتنة في المغرب، وانتقض أھل سبتة، وأخرجوا. ھزموه

من الموحدين وأجاز القاضي عياض البحر إلى يحيى بن علي بن غانية المسوقي الوالي باألندلس فلقيه بالخضراء، وطلب منه 

لحق بطنجة وذكرنا أنه . والياً على سبتة فبعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد المؤمن لھا

  .فأجاز البحر إلى األندل  ولحق بابن غانية بقرطبة وصار في جملته

وقام بأمرھا ووصل يد بالقبائل الناكثة لطاعة الموحدين من . وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كما ذكرناه

ة وخرج إليھم عبد المؤمن بن علي ولحق بھم من مكانه بسبت. برغواطة ودكالة على حين ھزيمتھم للموحدين ين كما ذكرناه

سنة إثتين وأربعين  وستمائةوخمسمائة فدوخ بالدھم واستأصل شأفتھم حتى انقادوا للطاعة وتبرأوا من يحيى الصحراوي 

ولمتونة، ورجع إلى مراكش لستة أشھر من خروجه، ووصلته الرغبة من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوي فعفا عنه 

  .وهللا أعلم. وراجع أھل سبتة طاعتھم فتقبل منھم، وكذلك أھل سال فصفح عنھم وأمر بھدم سورھم. وصلحت أحوال المغرب

  فتح األندلس
  فتح األندلس وشؤنھا

ثم صرف عبد المؤمن نظره إلى األندلس، وكان من خبرھا أنه اتصل بالملثمين مقتل تاشفين بن علّي، ومنازلة الموحدين مدينة 

ن ميمون قائد أسطولھم قد نزع طاعة لمتونة وانتزى بجزيرة قادس، فلحق بعبد المؤمن بمكانه وكان علي بن عيسى ب. فاس

وبعث . من حصار فاس، ودخل في دعوته وخطب له بجامع قادس أول خطبة خطبت لھم باألندلس عام أربعين وخمسمائة

بد المؤمن فلقيه على تلمسان وادى كتاب أحمد بن قسي صاحب مرتلة ومقيم الدعوة باألندلس أبا بكر بن حبيس رسوالً إلى ع

وكان سداري بن وزير صاحب بطليوس وباجة وغرب األندلس قد . صاحبه، فأنكر ما تضمنه من النعت بالمھدي، ولم يجاوب

تغلب على أحمد بن قسي ھذا، وغلبه على مرتلة فأجاز أحمد بن قسي البحر إلى عبد المؤمن بعد فتح مراكش لمداخلة علي بن 

بن ميمون ونزل بسبتة فجھزه يوسف بن مخلوف، ولحق بعبد المؤمن، ورغبه في ملك األندلس، وأغراه بالملثمين عيسى 

فبعث معه عساكر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوفي النازع إلى عبد المؤمن من جملة تاشفين، وعقد له على حرب من 

سعيد، وبعده بعسكر آخر لنظر عمر بن صالح الصنھاجي ولما بھا من لمتونة والثوار وأمده بعسكر آخر لنظر موسى بن 

  .أجازوا إلى األندلس نازلوا أبا الغمر بن عزون من الثوار بشريش، وكانت له مع رلدة

قصدوا مرتلة، وھي تحت الطاعة لتوحيد  ثم قصدوا لبلة وبھا من الثوار يوسف بن أحمد البطورجي فأعطاھم الطاعة ثم

ثم نھضوا إلى باجة وبطليوس فأطاعھم صاحبھا . ثم قصدوا شلب فافتتحوھا وأمكنوا منھا ابن قسي. صاحبھا أحمد بن قسي

إشبيلية فأطاعه  ثم رجع براز في عسكر الموحدين إلى مرتلة حتى انصرم فصل الشتاء فخرج إلى منازلة. سداري بن وزير

راً وبحراً إلى أن اقتحموھا في شعبان سنة إحدى أھل طليطلة وحصن القصر، واجتمع إليه سائر الثوار وحاصروا إشبيلية ب

وأنى القتل على عبد هللا بن القاضي أبي بكر . وفر الملثمون بھا إلى قرمونة وقتل من أدرك منھم. وأربعين  وستمائةوخمسمائة
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راكش يقدمھم وقدم عليه وفدھم بم. وكتبوا بالفتح إلى عبد المؤمن بن علي. بن العربي في ھيعة تلك الدخلة من غير قصد

  .القاضي أبو بكر فتقبل طاعتھم وانصرفوا بالجوائز واإلقطاعات لجميع الوفد سنة إثنتين وأربعين  وستمائة وخمسمائة

وكان عبد العزيز وعيسى أخوا المھدي من مشيخة العسكر بإشبيلية فساء . وھلك القاضي أبو بكر في طريقه ودفن بمقبرة فاس

ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب . ديھما على أھله، واستباحوا الدماء واألموالأثرھما في البلد واستطالت أي

وبعث إلى طليطلة وحصن القصر ووصل يده بالملثمين الذين . لبلة فلحق ببلده وأخرج الموحدين الذين بھا وحول الدعوة عنھم

ون بجزيرة قادس، ومحمد بن علي بن الحجام بمدينة كانوا بالعدوة؟ وارتد ابن قسي في مدينة شلب، وعلي بن عيسى بن ميم

وتغلب ابن غانية على الجزيرة الخضراء، . وثبت أبو الغمر بن عزون على طاعة الموحدين بشريش ورندة وجھاتھا. بطليوس

ھما وانتقض أھل سبتة كما ذكرناه وضاقت أحوال الموحدين بإشبيلية فخرج منھا عيسى وعبد العزيز أخوا المھدي وابن عم

ولحقوا بجبل بستر جاءھم أبو الغمر بن عزون واتصلت أيديھم على حصار الجزيرة حتى افتتحوھا . يصليتن بمن كان معھم

عسكر من  وقتلوا من كان بھا من لمتونة ولحق أخوا المھدي بمراكش وبعث عبد المؤمن على إشبيلة يوسف بن سليمان في

خرج يوسف ودوخ أعمال البطروجي بلبلة وطليطلة وعمل ابن قسي بشلب ثم الموحدين وأبقى براز بن محمد على الجباية ف

أغار على طلبيرة وأطاعه عيسى بن ميمون صاحب شنتمرية وغزا معھم وأرسل محمد بن علّي بن الحجام صاحب بطليوس 

ي بن غانية بقرطبة بھداياه فتقبلت ورعيت له، ورجع يوسف إلى إشبيلية، وفي أثناء ذلك استغلظ الطاغية على يحيى بن عل

ولج على جھاته حتى نزل له عن بياسة وأبدة وتغلب على األشبونة وطرطوشة والردة وأفراغة وشنتمرية  وغيرھا من 

حصون األندلس وطالب ابن غانية بالزيادة في ضريبته أو اإلفراج له عن قرطبة فراسل ابن غانية براز بن محمد واجتمعا 

خليفة على أن يتخلى عن قرطبة وقرمونة ويدال منھا بجيان فرضي بذلك وتم العقد ووصل باستجة وضمن له براز إمداد ال

خطاب عبد المؤمن بإمضائه فارتحل ابن غانية إلى جيان ونازله الطاغية بھا فغدر بأقماطه واقتلعھم بقلعة ابن سعيد وأفرج 

عة من المرابطين قصده ابن غانية ليحمله على الطاغية عن جيان ولحق ھذا بغرناطة وبھا ميمون بن بدر اللمتوني في جما

وانتھز . مثل حاله مع الموحدين فكان مھلكه بھا بشعبان سنة ثالث وأربعين  وستمائةوخمسمائة وقبره بھا معروف لھذا العھد

  سفالطاغية فرصته في قرطبة فزحف إليھا، ودفع الموحدون بإشبيلية أبا الغمر بن عزون لحمايتھا، ووصل إليه مدد يو

ولما دخلھا أفرج عنھا . وبلغ الخبر عبد المؤمن فبعث إليھا عسكراً من الموحدين لنظر يحيى بن يغمور. البطروجي من لبلة

ثم تالحقوا به بمراكش فتقبلھم . الطاغية أليام من مدخله، وبادر الثوار إلى يحيى بن يغمور في طلب األمان من عبد المؤمن

واستدعى منھا أھل األندلس فوفدوا عليه وبايعوه . سنة خمس وأربعين  وستمائةوخمسمائة وصفح لھم، ونھض إلى مدينة سال

سداراي بن وزير صاحب باجة، وبابورة والبطروجي : جميعاً، وبايعه الرؤساء من الثوار على االنخالع من األمر مثل

وتخفف . منيب صاحب طابيرة صاحب لبلة، وابن عزون صاحب شريش ورندة، وابن الحّجام صاحب بطليوس وعامل ابن

ً لقتله من بعد ورجع عبد المؤمن إلى مراكش وانصرف أھل األندلس إلى . ابن قسي وأھل شلب عن ھذا الجمع، فكان سببا

  .بالدھم واستصحب الثوار فلم يزالوا بحضرته وهللا تعالى أعلم
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  فتح أفريقية
  فتح أفريقية وشؤنھا

من اختالف األمراء واستطالة العرب عليھا بالعيث والفساد، وأنھم حاصروا مدينة  ثم بلغ عبد المؤمن ما ھي عليه أفريقية

القيروان وأن موسى بن يحيى الرياحي المرداسي دخل مدينة باجة وملكھا، فأجمع الرحلة إلى غزو أفريقية بعد أن شاور 

ت وأربعين  وستمائةوخمسمائة مورياً وخرج من مراكش سنة س. الشيخ أبا حفص وأبا إبراھيم وغيرھما من المشيخة فوافقوه

بالجھاد حتى انتھى إلى سبتة، واستوضح أحوال أھل األندلس ثم رحل عن سبتة مورياً بمراكش، وأغّذ السير إلى بجاية فدخل 

الجزائر على حين غفلة وخرج إليه الحسن بن علّي صاحب المھدئة فصحبه واعترضته جيوش صنھاجة بأم العلو فھزمھم 

وركب يحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدھما لذلك، واحتمل فيھا ذخائره وأمواله، . ة من الغد فدخلھاوصبح بجاي

بمراكش تحت الجراية والعناية إلى أن ھلك رحمه  ولحق بقسنطينة إلى أن نزل بعد ذلك عنھا على أمان عبد المؤمن واستقر

  .هللا

بنه عبد هللا إلى القلعة، وبھا جوشن بن العزيز في جموع صنھاجة فاقتحمھا ثم سرح عبد المؤمن عساكر الموحدين وعليھم إ

ويقال إن القتلى بھا كانوا ثمانية عشر ألفاً، وامتألت أيدي . واستلحم من كان بھا منھم، وأضرم النار في مساكنھا وقتل جوشن

بة ورياح وقسرة فعسكروا بظاھر باجة، الموحدين من الغنائم والسبي، وبلغ الخبر إلى العرب بأفريقية من األثبج وزغ

وزحف إليھم عبد هللا بن عبد المؤمن في الموحدين . وتدامروا على الدفاع عن ملكھم يحيى بن العزيز وارتحلوا إلى سطيف

 وكان عبد المؤمن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة فلما بلغه الخبر بعث المدد البنه عبد هللا والتقى الفريقان. الذين معه

  .بسطيف واقتلوا ثالثاً، ثم انفضت جموع العرب واستلحموا وسبيت نساؤھم واكتسحت أموالھم وأسر أبناؤھم

ورجع عبد المؤمن إلى مراكش سنة سبع وأربعين  وستمائةوخمسمائة، ووفد عليه كبراء العرب من أھل أفريقية طائعين 

وعقد على تلمسان البنه . حسن، واستوزر له يوسف بن سليمانوعقد على فاس البنه السيد أبي ال. فوصلھم ورجعھم إلى قومھم

وعلى بجاية . وعلى سبتة للسيد أبي سعيد، واستوزر له محمد بن سليمان. السيد أبي حفص، واستوزر له أبا محمد بن وانودين

بذلك كله ضمائر عبد وتقلب . واختص ابنه عبد هللا بوالية عھده. واستوزر له يخلف بن الحسين. للسيد أبي محمد عبد هللا

العزيز ويحيى أخوي المھدي فلحقا بمراكش مضمرين الغدر، وأدخلوا بعض األوغاد في شأنھم فوثبوا بعمر بن تافراكين 

ووصل على أثرھما الوزير أبو جعفر بن عطية وعبد المؤمن على أثره فأطفآ نار تلك الثورة وقتل . وقتلوه بمكانه من القصبة

  .ھم فيھا وهللا أعلمأخوا المھدي ومن داخل

  :فتح بقية األندلس

وبلغه بمراكش سنة تسع وأربعين  وستمائةوخمسمائة أن يحيى بن يغمور صاحب إشبيلية قتل أھل لبلة بما كان من غدر 

الوھبي لھا، ولم يقبل معذرتھم في ذلك فسخط يحيى بن يغمور وعزله عن إشبيلية بأبي محمد عبد هللا بن أبي حفص بن علّي 

قرطبة بأبي زيد بن بكيت وبعث عبد هللا بن سليمان، فجاء بابن يغمور معتقالً إلى الحضرة وألزمه منزله إلى  نمللي، وعنالتي

وخرج ميمون بن يدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين . أن بعثه مع ابنه السيد أبي حفص إلى تلمسان واستقام أمر األندلس

ولحق الملثمون بمراكش ونازل السيد أبو . احب سبتة بعھد أبيه عبد المؤمن إليه بذلكفملكوھا، وأجاز إليھا السيد أبو سعيد ص

وحضر لذلك الوزير أبو جعفر بن عطية بعد أن أمدھم . سعيد مدينة المرية حتى نزل من كان بھا من النصارى على األمان

ً عن المدافعة ثم وفد أشياخ إشبيلية سنة إحدى  وخمسين  .ابن مردنيش الثائر بشرق األندلس والطاغية معه، وعجزوا جميعا
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وستمائة وخمسمائة ورغبوا من عبد المؤمن والية بعض أبنائه عليھم فعقد البنه السيد أبي يعقوب عليھا، وافتتح أمره بمنازلة 

وزير وابن ثم استولى على عمل ابن . علّي الوھبي الثائر بطبيرية ومعه الوزير أبو جعفر بن عطية، حتى استقام على الطاعة

قسي، واستنزل تاشفين اللمتوني من مرتلة سنة إثنتين  وخمسين وستمائة وخمسمائة، وكان الذي أمكن الملثمين منھا ابن قسي 

واستوزر عبد المؤمن . ورجع السيد إلى إشبيلية، وانصرف أبو جعفر بن عطية إلى مراكش فكانت نكبته ومقتله. واستتم الفتح

  .وهللا أعلم.كان يمت إليه بذمة صھر فلم يزل على و زارتهبعده عبد السالم الكومي 

  :بقية فتح أفريقية
لما بلغ عبد المؤمن سنة ثالث  وخمسين وستمائة وخمسمائة ما كان من إيقاع الطاغية بإبنه السيد أبي يعقوب بظاھر إشبيلية، 

جام، نھض يريد الجھاد واحتل سال فبلغه ومن استشھد من أشياخ الموحدين وحفاظھم، ومن الثوار مثل ابن عزون وابن الح

فلما توافت العساكر بسال استخلف الشيخ أبا حفص على المغرب، وعقد . انتقاض أفريقية، وأھمه شأن النصارى بالمھدية

ليوسف بن سليمان على مدينة فاس، ونھض يغذ السير حتى نازل المھدية ومن بھا من نصارى أھل صقلية فافتتحھا صلحاً 

  .واستنقذ جميع البالد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس من أيدي العدو. وخمسين وستمائة وخمسمائة سنة خمس 

كامل المتغلبين عليھا من دھمان بعض بطون  وبعث إبنه عبد هللا من مكان حصاره للمھدية إلى قابس فاستخلصھا من يد بني

وطبرقة من يد عالل وجبل زغوان من يد بني حماد  واستخلص قفصة من يد بني الورد، وزرعة من يد بني بروكسن،. رياح

ومدينة األربص من يد ملكھا من العرب حسبما ذلك مذكور في أخبار . بن خليفة وشقبنارّية من يد بني عّباد بن نصر هللا

  .ھؤالء الثوار في دولة صنھاجة

لغه أن األعراب بأفريقية انتقضوا عليه، ولما استكمل الفتح وثنى عنانه إلى المغرب سنة ست  وخمسين وستمائة وخمسمائة ب

فرجع إليھم عسكراً من الموحدين، فنھضوا إلى القيروان، وأوقعوا بالعرب، وقتل كبيرھم محرز بن زياد الفارغي من بني 

  .وهللا أعلم .علّي إحدى بطون رياح

  ابن مردنيش الثائر بشرق األندلس أخبار
وأطاعه واليھا . بن مردنيش الثائر بشرق األندلس خرج من مرسية ونازل جيانكان بلغ عبد المؤمن وھو بأفريقية أن محمد 

وخرج ابن بكيت . ثم نازل بعدھا قرطبة ورحل عنھا وغدر بقرمونة وملكھا، ثم رجع إلى قرطبة. محمد ببن علّي الكومي

واجتمع إليه أھل . ر إلى جبل الفتحلحربه فھزمه وقتله، فكتب إلى عماله باألندلس بفتح أفريقية، وأنه واصل إليھم وعبر البح

وتغلب السيد أبو . األندلس ومن بھا من الموحدين ثم رجع إلى مراكش وبعث عساكره إلى الجھاد، ولقيھم الطاغية فھزموه

وكان السيدان أبو يعقوب صاحب إشبيلية وأبو سعيد صاحب . قرمونة من يد ابن ھشمك صھر ابن مردنيش يعقوب على

. يارة الخليفة بمراكش، فخالف ابن ھمشك إلى مدينة غرناطة وغدر بھا ليالً بمداخلة من بعض أھلھاغرناطة ارتحال لز

  .واستولى عليھا وانحصر الموحدون بقبضھا، وخرج عبد المؤمن من مراكش الستنقاذھا فوصل إلى سال

ً إلى غرناطة، فنھض  علي، وقدم السيد أبا سعيد فأجاز البحر ولقيه عامل إشبيلية عبد هللا بن أبي حفص بن ونھضوا جميعا

ورجع السيد أبو سعيد إلى مالقة، وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر الموحدين، . إليھم ابن ھمشك وھزمھم

ونھضوا إلى غرناطة، وكان قد وصلھا ابن مردنيش في جموع من النصارى مدداً البن ھمشك، فلقيھم الموحدون بفحص 

وارتحل السيدان إلى . وفر ابن مردنيش إلى مكانه من المشرق، ولحق ابن ھمشك بجيان فنازله الموحدون. وھمغرناطة وھزم

قرطبة فأقاما بھا إلى أن استدعى السيد أبو يعقوب إلى مراكش سنة ثمان  وخمسين وستمائة وخمسمائة لوالية العھد، واإلدالة 
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وأدركته المنية بسال في جمادى . ه الخليفة عبد المؤمن لما نھض للجھادبه من أخيه محمد، فلحق بمراكش وخرج في ركاب أبي

  .اآلخرة من ھذه السنة وقبر بتينملل إلى جانب المھدي وهللا أعلم

  :دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن
ضي من الشيخ أبي باتفاق من الموحدين كافة، ور لما ھلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أبوحفص ألخيه أبي يعقوب

وكان السيد أبو حفص ھذا وزيراً ألبيه عبد المؤمن، استوزره . حفص خاصة، واستقل في رتبة وزارته ورجعوا إلى مراكش

وكان أبو العلى بن جامع متصرفاً . عند نكبة عبد السالم الكومي فرجعه من أفريقية سنة خمس  وخمسين وستمائة وخمسمائة

ثم ھلك إثر وفاة عبد المؤمن ابنه . لى أن ھلك عبد المؤمن فأخذ أبو حفص البيعة ألخيه أبي يعقوببين يديه في رسم الوزارة إ

ثم استقدم أبو يعقوب السيد أبا سعيد . السيد أبو الحسن صاحب فاس، والسيد أبو محمد صاحب بجاية في طريقه إلى الحضرة

  من كرناطة سنة ستين وخمسمائة فقدم ولقيه السيد

  .أبوحفص بسبتة
ثم صرح الخليفة أبو يعقوب معه أخاه السيد أبا حفص إلى األندلس في عساكر الموحدين لما بلغه من إلحاح ابن مردنيش على 

قرطبة، بعد أن احتشد معه قبائل العرب من زغبة ورياح واالثبج، فاجتاز البحر وقصد ابن مردنيش، وقد جمع جموعه 

ين بفحص مرسية، فانھزم ابن مردنيش وأصحابه وفر إلى مرسية، ونازله ولقيھم عساكر الموحد. وأولياءه من النصارى

وانصرف السيد أبو حفص وأخوه أبو سعيد سنة إحدى وستين وخمسمائة إلى مراكش وخمدت . الموحدون بھا ودوخوا نواحيه

ثم . خ أبي عبد هللا بن إبراھيموعقد الخليفة على بجاية ألخيه السيد أبي زكريا، وعلى إشبيلية للشي. نار الفتنة من ابن مردنيش

وعقد على قرطبة للسيد أبي إسحق، وأقر السيد أبا . أدال منه بأخيه السيد أبي إبراھيم، وأقر الشيخ أبا عبد هللا على وزارته

لما وقفوا " الحمد  وحده : "سعيد على غرناطة ثم نظر الموحدون في وضع العالمة في المكتوبات بخط الخليفة فاختاروا

  .أعلم عليھا بخط اإلمام المھدي في بعض مخاطباته، فكانت عالمتھم إلى آخر دولتھم وهللا تعالى

  فتنة غمارة
من الفتنة التي تولى كبرھا  وفي سنة إثنتين وستين وخمسمائة تحرك األمير أبو يعقوب إلى جبال غمارة، لما كان ظھر بھا

رانھم، فبعث األمير أبو يعقوب عساكر الموحدين لنظر الشيخ أبى حفص، وناغاھم في الفتنة صنھاجة جي. سبع بن منغفاد منھم

ثم تعاظمت فتن غمارة وصنھاجة فخرج إليھم بنفسه وأوقع بھم واستأصلھم وقتل سبع بن منغفاد وانحسم  داؤھم، وعقد ألخيه 

دون على تجديد البيعة واللقب وفي سنة ثالث وستين وخمسمائة اجتمع الموح. السيد أبي علي الحسن على سبتة وسائر بالدھم

وكتب إليھم في ذلك قصيدة ورسالة مشھورة بين . بأمير المؤمنين، وخاطب العرب بأفريقية يستدعيھم إلى الغزو ويحرضھم

  .الناس، وكان من إجابتھم ووفودھم عليه ما ھو معروف

  أخبار األندلس
ألندلس والجھاد، واتصل به ما كان من غدر العدو، دّمره لما استوسق األمر للخليفة أبي يعقوب بالعدوة وصرف نظره إلى ا

ثم مدينة يابرة، ثم  حصن شبرمة، ثم حصن جلمانية إزاء بطليوس، ثم مدينة بطليوس، فسّرح الشيخ أبا . هللا، بمدينة ترجالة

ھوة الحصار،  وخرج سنة أربع وستين وخمسمائة الستنقاذ بطليوس من. حفص في عساكر من الموحدين احتفل في انتقائھم

وأن ابن الرنك . فلما وصل إلى إشبيلية بلغه أن الموحدين ببطليوس ھزموا ابن الرنك الذي كان يحاصرھم بإعانة ابن أذفونش

تحصل في قبضتھم أسيراً، وفر جراندة الجلّيقي إلى حصنه، فقصد الشيخ أبو حفص مدينة قرطبة وبعث إليه إبراھيم بن ھمشك 
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ه ومفارقته صاحبه ابن مردنيش، لما حدث بينھما من الشحناء والفتنة، فألح عليه ابن مردنيش من جيان بطاعته وتوحيد

  .بالحرب، وردد إليه الغزو، فبعث إلى الشيخ أبي حفص بطاعته

وكتب الشيخ أبو حفص بذلك إلى الخليفة، وبما كان من عيث النصارى بجوانب األندلس، فسرح أخاه ووزيره أبا حفص في 

حدين، فنھض من مراكش سنة خمس وستين وخمسمائة، وفي جملته السيد أبو سعيد أخوه، فوصل إشبيلية وبعث عساكر المو

أخاه أبا سعيد إلى بطليوس، فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف، ونھضوا جميعاً إلى مرسية ومعھم ابن ھمشك فحاصروا ابن 

ثم افتتح مدينة بسطة، وطاع ابن عمه محمد بن مردنيش . حفصوثار أھل لورقة بدعوة الموحدين، فملكھا السيد أبو . مردنيش

  .صاحب المرية، فحمق بذلك جناحه

واتصل الخبر بالخليفة بمراكش، وقد توافت عنده جموع العرب من أفريقية صحبة السيد أبي زكريا صاحب بجاية والسيد أبي 

ً مشھوداً، فاعترضھم واستخلف . وسائر عساكره، ونھض إلى األندلس عمران صاحب تلمسان، وكان يوم قدومھم عليه يوما

ثم ارتحل بعدھا إلى إشبيلية، ولقيه السيد أبو . مراكش السيد أبا عمران أخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين وخمسمائة على

ً من غزاته لى وكان ابن مردنيش لما طال عليه الحصار ارتاب ففتك بھم، وبادر أخوه أبو الحجاج إ. حفص ھنالك منصرفا

ودخل إبنه ھالل في الطاعة، وبادر السيد أبو حفص إلى مرسية فدخلھا وخرج . الطاعة، وھلك ھو في رجب من ھذه السنة

ً إلى بالد العدو فنازل رندة أيامأ، وارتحل عنھا إلى . ھالل في جملته، وبعثه إلى الخليفة بأشبيلية ثم ارتحل الخليفة غازيا

ان وستين وخمسمائة، واستصحب ھالل بن مردنيش وأصھر إليه في ابنته، وولى عمه ثم رجع إلى إشبيلية سنة ثم. مرسية

  .يوسف على بلنسية وعقد ألخيه السيد أبي سعيد على غرناطة

ثم بلغه خروج العدو إلى أرض المسلمين مع القومس األحدب، فخرج للقائھم وأوقع بھم بناحية قلعة رياح، وأثخن فيھم ورجع 

بناء حصن بالقلعة ليحصن جھاتھا، وقد كانت خراباً منذ فتنة ابن حجاج فيه مع كريب بن خلدون بمورة،  إلى أشبيلية، وأمر ب

  .أزمان المنذر بن محمد وأخيه عبد فى من أمراء بني أمية

قنطرة ثم انتقض ابن أذفونيش وأغار على بالد المسلمين، فاحتشد الخليفة وسرح السيد أبا حفص إليه فغزاه بعقر داره، وافتتح 

ثم ارتحل الخليفة من أشبيلية راجعأ إلى مراكش سنة إحدى وسبعين وخمسمائة لخمس . السيف، وھزم جموعه في كل جھة

سنين من إجازته إلى األندلس، وعقد على قرطبة ألخيه الحسن، وعلى أشبيلية ألخيه علي، وأصاب مراكش الطاعون فھلك 

  .وقدم الشيخ أبو حفص، من قرطبة فھلك في طريقه، ودفن بسال من السادة أبو عمران وأبو سعي ، وأبو زكريا،

واستدعى الخليفة أخويه السيدين أبا علي وأبا الحسن؟ فعقد ألبي علي على سجلماسة، ورجع أبو الحسن إلى قرطبة، وعقد 

ثالث وسبعين وفي سنة . ألبي زيد منھما على غرناطة، وألبي محمد عبد هللا على مالقة: البني أخيه السيد أبي حفص

وفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة عقد لغانم بن محمد بن مردنيش . وحمسمائة سطا بوزرائه بني جامع وغربھم إلى ماردة

وفيھا كانت وفاة أخيه السيد الوزير أبي حفص بعدما أبلى في الجھاد وأبلغ . على أسطوله وأغزاه مدينة األشبوبة، فغنم ورجع

من األندلس وأخبرا الخليفة بانتقاض الطاغية، واعتزم على الجھاد وأخذ في استدعاء العرب من  وقدم ابناه. في نكاية العدو

  .أفريقية وهللا تعالى أعلم

  :الخبر عن انتفاض قفصة واسترجاعھا
كان علّي بن المعز ويعرف بالطويل، من أعقاب بني الرند ملوك قفصة قد ثار سنة خمس وسبعين وخمسمائة كما ذكرناه في 

وبلغ الخليفة خبره فنھض إليه من مراكش وصار إلى بجاية وسعى عنده بعلي بن المنتصر الذي كان عبد المؤمن . ارھمأخب
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استنزله من قفصة أنه يواصل قريبه الثائر بھا ويخاطب العرب، فتقبض عليه، ووجدت مخاطبات عنده شاھدة بتلك السعاية 

ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فتقبلھم ولم يزل محاصراً  .واستصفى ما كان بيده، وارتحل إلى فقصة ونازلھا

ً إلى تونس. لقفصة إلى أن نزل على ابن المعز وأنفذ عساكر العرب إلى المغرب، وعقد على أفريقية والزاب . وانكفأ راجعا

  .للسيد أبي علي أخيه وعلى بجاية للسيد أبي موسى وقفل إلى الحضرة وهللا تعالى اعلم

  اودة الجھادمعـ
لما قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وخمسمائة وفد عليه أخوه السيد أبو إسحق من أشبيلية، والسيد أبو عبد الرحمن 

واتصل به أن . يعقوب من مرسية وكافة الموحدين ورؤساء األندلس يھنونه باإلياب فأكرم موصلھم وانصرفوا إلى بالدھم

موحدين من أشبيلية إلى أرض العدو فنازل مدينة يابرة وغنم ما حولھا وافتتح بعض محمد بن يوسف بن وانودين غزا بال

حصونھا ورجع إلى أشبيلية، وإن عبد هللا بن إسحق بن جامع قائد األسطول بأشبيلية التقى بأسطول أھل أشبونة في البحر 

  .فھزمھم وأخذوا عشرين من قطائعھم مع السبي والغنائم

ثم نازل أستجة وتغلب على . فونس بن شانجة نازل قرطبة وشن الغارات على جھة مالقة ورندة وغرناطةثم بلغ الخبر بأن أذ

ً . حصن شنغيلة . وأسكن بھا النصارى وانصرف، فاستنفر السيد أبو إسحق سائر الناس للغزو، ونازل الحصن تحو أربعين يوما

 ً حمد بن يوسف بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين وخرج م. ثم بلغه خروج أذفونش من طليطلة لمدده فانكفأ راجعا

ونازل طلبيرة، وبرز إليه أھلھا فأوقع بھم وانصرف بالغنائم، فاعتزم الخليفة أبو يوسف على معاودة الجھاد، وولى على 

لى قرطبة والبنه السيد األندلس أبناءه وقدمھم لالحتشاد، فعقد البنه أبي إسحق على أشبيلية كما كان، والبنه السيد أبي يحيى ع

  .أبي زيد الحرضاني على غرناطة والبنه السيد أبي عبد هللا على مرسية

وسار . ونھض سنة تسع وسبعين وخمسمائة إلى سال، ووافاه بھا أبو محمد بن أبي إسحق بن جامع من أفريقية بحشود العرب

ر من سبتة في صفر من سنة ثمانين وخمسمائة، فاحتل وحشود العرب، وأجاز البح إلى فاس، وبعث في مقدمته ھنتاتة وتيمنلل

وسخط محمد بن وانودين وغربه إلى حصن غافق، ورحل غازياً إلى . جبل الفتح، وسار إلى أشبيلية فوافته بھا حشود األندلس

 ً غير أھبة  ثم أقلع عنھا وأسحر الناس يوم إقالعه، وخرج النصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في. شنترين فحاصرھا أياما

وھلك في ذلك اليوم الخليفة يقال من سھم أصابه . وال استعداد، فأبلى في الجھاد ھو ومن حضره، وانصرفوا بعد جولة شديدة

  .في حومة القتال، وقيل من مرض طرقه عفا هللا عنه

  دولة ابنه يعقوب المنصور
ورجع بالناس إلى أشبيلية واستكمل  ع إبنه يعقوب،لما ھلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شنترين سنة ثمانين وخمسمائة بوي

واستوزر الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص، واستنفر الناس للغزو مع أخيه السيد أبي يحيى فأخذ بعض . البيعة

ص قادماً ثم أجاز البحر إلى الحضرة ولقيه بقصر مصمودة السيد أبو زكريا ابن السيد أبي حف. الحصون وأثخن في بالد الكفار

من تلمسان مع مشيخة زغبة، ومضى إلى مراكش فقطع المناكر وبسط العدل وباشر األحكام، وكان أول األحداث في دوله 

  .شأن ابن غانية

  

  

  



156 
 

  :الخبر عن شأن ابن غانية
ھلھا كان علي بن يوسف بن تاشفين لما تغلب العدو على جزيرة ميورقة وھلك واليھا من موالي مجاھد وھو مبشر، وبقي أ

فلما أخذھا العدو وغنم وأحرق وأقلع، وبعث علّي بن يوسف . فوضى، وقد كان مبّشر بعث إليه بالصريخ، والعدو محاصر له

عسكره، فأرھف لھم حّدة، وأرادھم في بناء  والياً عليھا وأنور بن أبي بكر من رجاالت لمتونة، وبعث معه خمسمائة فارس من

ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاھم منه، وولى عليھم . عوا، وقتل مقدمھم فثاروا به وحبسوهمدينة أخرى بعيدة من البحر فامتن

  .وكان أخوه يحيى على غرب األندلس، وكان نزله بأشبيلية. محمد بن علي بن يحيى المسوقي المعروف بابن غانية

ى والية ميورقة، فارتحل إليھا من محمد إل واستعمل محمد أخاه على قرطبة، فكتب إليه علي بن يوسف يأمره بصرف أخيه 

قرطبة ومعه أوالده عبد هللا وعلي وإسحاق والزبير وإبراھيم وطلحة، وكان عبد هللا وإسحاق في تربية عمھما يحيى وكفالته 

. ولما وصل محمد بن علي بن غانية إلى ميورقة قبض على أنور وبعثه مصفداً الى مراكش، وأقام على ذلك عشراً . فتبناھما

ثم ھلك علي بن . ك يحيى بن غانية وقد ولى عبد هللا ابن أخيه محمد على غرناطة، وأخاه إسحاق بن محمد على قرمونةوھل

يوسف، وضعف أمر لمتونة، وظھر عليھم الموحدون فبعث محمد عن ابنيه عبد هللا وإسحق فوصال إليه في األسطول وانقضى 

  .ملك لمتونة

ثم أجمعوا . فسه أخوه إسحاق، وداخل جماعة من لمتونة في قتله فقتلوه، وقتلوا أباه محمداً ثم عھد محمد إلى إبنه عبد هللا فنا

وتفت بيعته سنة ست . على الفتك به فارتاب بھم وداخل لّب بن ميمون قائد البحر في أمرھم فكبسھم في منازلھم وقتلھم

لبناء والغراسة، وضجر منه الناس لسوء ملكته، وفر واشتغل أول أمره با. وأربعين  وستمائةوخمسمائة، وبقي أميراً لميورقة

ثم رجع آخرا إلى الغزو، وكان يبعث باألسرى والعلوج للخليفة أبي يعقوب إلى أن ھلك . عنه لّب بن ميمون إلى الموحدين

  .قبيل مھلكه سنة ثمانين وخمسمائة

ً ويحيى وعبد هللا والغازي وسير والمنصور وج بارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف والحسن، وخلف من الولد محمداً وعليا

فولى ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبي يعقوب بطاعته، فبعث ھو علي بن الزبرتير الختبار ذلك منه وأحس بذلك إخوته 

حر في وبلغھم مھلك الخليفة ووالية ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير وركبوا الب. فنكروه وتقبضوا عليه، وقدموا علياً منھم

وولى على ميورقة أخاه طلحة، وطرق بجاية في أسطوله على حين غفلة وعليھا السيد أبو الربيع بن عبد . أسطولھم إلى بجاية

وتقبضوا على السيد أبي . هللا بن عبد المؤمن وكان خارجھا في بعض مذاھبه فاستولوا عليھا سنة إحدى وثمانين وخمسمائة

ن عبد المؤمن صاحب أفريقية، وكان بھا مجتازاً واستعمل أخاه يحيى على بجاية ومضى الربيع والسيد أبي موسى عمران ب

ثم إلى  ونھض إلى القلعة. إلى الجزائر فافتتحھا، وولى عليھا يحيى ابن أخيه طلحة، ثم إلى مليانة فولى عليھا بدر بن عائشة

فسرح السيد أبا زيد ابن عمه السيد أبي حفص، وعقد واتصل الخبر بالمنصور وھو بسبتة مرجعه من الغزو، . قسنطينة فنازلھا

جامع على األساطيل، وإلى نظره أبو محمد بن عطوش وأحمد  وعقد لمحمد بن أبي إسحاق بن. له على حرب ابن غانية

  .الصقلي

رتحل بعساكره من وانتھى السيد أبو زيد إلى تلمسان، وأخوه يومئذ السيد أبو الحسن واليھا، وقد أنعم النظر في تحصينھا، ثم ا

تلمسان ونادى بالعفو في الرعية فثار ھل مليانة على ابن غانية فأخرجوه، وسبقت األساطيل إلى الجزائر فملكوھا وقبضوا 

ً بشلف وتقدم القائد أحمد الصقلي بأسطوله إلى بجاية . على يحيى بن طلحة، وسيق يدر ابن عائشة من أم العلو فقتلوا جميعا

وھرج السيد أبو . ونزل السيد أبو زيد بتكالت. ن غانية بأخيه علي بمكانه من حصار قسنطينة فاقلع عنھافملكھا ولحق يحيى ب



157 
 

ثم ارتحل في طلب العدو فأفرج عن قسنطينة، وخرج إلى الصحراء، واتبعه الموحدون إلى . موسى من اعتقاله فلقيه ھنالك

ھا وقصد علي بن غانية قفصة فملكھا، ونازل توزر فامتنعت عليه، ثم قفلوا إلى بجاية، واستقر السيد أبو زيد ب. مقرة وبفاس

وخرج غزي الصنھاجي من جموع ابن غانية في بعض أحياء العرب فتغلب على أشير، وسّرح إليھم السيد . ولحق بطرابلس

سه إلى بجاية وقتل غزي وسيق رأ. أبو زيد إبنه أبا حفص عمر، ومعه غانم بن مردنيش فأوقعوا بھم واستولوا على حللھم

واستقدم . وفرب بنو حمدون من ببجاية إلى سال التھامھم بالدخول في أمر ابن غانية. ونصب بھا، وألحق به عبد هللا أخوه

وبلغ الخبر أثناء ذلك . الخليفة السيد أبا زيد من مكانه ببجاية، وقدم مكانه أخاه السيد أبا عبد هللا وانصرف إلى الحضرة

وكان من خبره أن األمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى ميورقة لدعاء بني غانية . برتير على ميورقةباستيالء علي بن الز

إلى أمره لما كان أخوھم محمد خاطبه بذلك، فلما وصل ابن الزبرتير، إليھم نكروا شأنه على أخيھم محمد واجتمعوا دونه 

 ً فلما خال الجو منھم دبر ابن . ، وركبوا األساطيل إلى بجايةوتقبضوا عليه وعلى ابن الزبرتير، وقدموا عليھم أخاه عليا

الزبرتير في أمره، وداخل مواليھم من العلوج في تخلية سبيله من معتقله على أن يخلي سبيلھم بأھليھم وولدھم إلى أرضھم فتم 

ً بالحضر له مراده منھم، وثار بقفصة واستنفذ وبلغ الخبر علي بن غانية . ةمحمد بن إسحاق من مكان اعتقاله، ولحقوا جميعا

وعمل الحيلة في تملك . بمكانه من طرابلس فبعث أخاه عبد هللا إلى صقلّية، وركب منھا إلى ميورقة ونزل في بعض قراھا

  .البلد فاستولى عليه واضطرمت نار الفتنة بأفريقية

ه على قفصة فخرج إليه المنصور من مراكش ونازل علي بن غانية بالد الجريد وتغلب على الكثير منھا، وبلغ الخبر باستيالئ

ثم سار على التبعية إلى تونس، وجمع ابن . سنة إثنين وثمانين وخمسمائة، ووصل فاس فأراح بھا، وسار إلى رباط تازى

غانية من إليه من الملّثمين واألعراب، وجاء معه قراقش الغزي صاحب طرابلس، فسرح إليھم المنصور  عساكره لنظر السيد 

يوسف بن السيد أبي حفص ولقيھم بغمرة فانفضت جموع الموحدين وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتير وأبي علي  أبي

وخرج المنصور . بن يغمور، وفقد الوزير عمر بن أبي زيد ولحق ففھم بقفصة فأثخنوا فيھم قتالً، ونجا الباقون إلى تونس

يروان، وأغذ السير إلى الحاّمة فتشاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن متالفياً جبر الحال في ھذه الوقائع، ونزل الق

غانية وأحزابه، وأفلت من المعركة بدماء نفسه ومعه خليله قراقش، وأتى القتل على كثيرھم وصبح المنصور قابس فافتتحھا 

إلى توزر فافتتحھا وقتل من وجد بھا، ثم إلى وثنى العنان . ونقل من كان بھا من حرم ابن غانية وذويه في البحر إلى تونس

وأمن أھل البلد واألغراب أصحاب قراقش، وقتل سائر الملثمين ومن كان معھم من . قفصة فنازلھا أياماً حتى نزلوا على حكمه

ً إلى تونس؟ فعقد على أفريقية للسيد أبي زيد، وفصل إلى المغرب سنة أربع  وثمانين الحشود، وھدم أسوارھا وانكفأ راجعا

وخمسمائة ومر بالمھدية، وأصحر على طريق تاھرت، والعباس بن عطية أمير بني توجين دليله على تلمسان، فنكب بھا عّمه 

ثم ارتحل إلى مراكش، ورفع إليه أن أخاه السيد أبي حفص والي مرسية الملقب . السيد أبا إسحق لشيء بلغه عنه وأحفظه

لي تادالً عندما بلغھم خبر الوقيعة بغمرة حدثوا أنفسھم بالتوّثب على الخالفة، فلما قدموا عليه بالرشيد، وعنه السيد أبا الربيع وا

على بجاية،  ثم قتلھما وعقد للسيد أبي الحسن بن السيد أبي حفص. للتھنئة أمر باعتقالھما برباط الفتح خالل ما استجلى أمرھما

لحسن من بجاية فھزمه ودخل قسنطينة، وارتحل ابن غانية إلى بسكرة وقصد بحيى بن غانية قسنطينة فزحف إليه السيد أبو ا

ثم حاصر قسنطينة وامتنعت عليه فارتحل إلى بجاية وحاصرھا، وكثر عيثه إلى أن كان من خبره . فقطع نخلھا وافتتحھا عنوة

  .ما نذكره إن شاء هللا تعالى، وهللا أعلم
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  :أخباره في الجھاد
عدة شلّب، وأنه أوقع بعسكر أشبيلية وترددت سراياھم على نواحيھا، وافتتح كثيرا من حصونھا، مفا بلغه تغلب العدو على قا

استنفر الناس للجھاد وخرج سنة ست وثمانين وخمسمائة إلى . أشبيلية بذلك وخاطبه السيد أبو يوسف بن أبي حفص صاحب

. ووافته بھا حشود األندلس فتركھم لحصارھاثم أجاز إلى طريف، وأغذ السير منھا إلى شلّب، . قصر مصمودة فأراح به

وقدم عليه ابن . ثم رجع إلى منازلة شلب سنة سبع وثمانين  فافتتحه. وفذحف إلى حصن طرش فافتتحه ورجع إلى أشبيلية

 ً   .وكتب بعھده البنه الناصر. ثم قفل إلى حضرته بعد استكمال غزاته. أخرى وزير بعد أن كان افتتح في طريقه إليه حصونا

وقدم عليه سنة ثمان وثمانين وخمسمائة السيد أبو زيد صاحب أفريقية، ومعه مشيخة العرب من ھالل وسليم فلقاھم مبرة 

ثم بلغه سنة تسعين وخمسمائة استفحال ابن غانية بأفريقية وكثرة العيث والفساد بھا، . وتكريماً، وانقلب وفدھم إلى بالدھم

ناسة فبلغه من أمر األندلس ما أھمه فصرف وجھه إليھا، ووصل قرطبة سنة إحدى فاعتزم على النھوض إليھا ووصل إلى مك

ثم ارتحل للقاء العدو ونزل باألرك من نواحي . وتسعين وخمسمائة فأراح بھا ثالثأ وأمداد الحشود تتالحق به من كل ناحية

وكان اللقاء يوم كذا سنة . لرنك ولببوجابن أذفونش وابن ا: بطليوس، وزحف إليه العدو من النصارى وأمراؤھم يومئذ ثالثة

  وأبو محمد ابن أبي حفص يومئذ على المّطوعة، وأخوه أبو يحيى على العساكر والموحدين، فكانت. إحدى وتسعين وخمسمائة

  .الھزيمة المشھورة على النصارى واستلحم منھم ثالثون ألفأ بالسيف

ھم، فاستنزلھم المنصور على حكمه وفودي بھم عددھم من واعتصم فلھم بحصن األرك وكانوا خمسة آالف من زعمائ

وانكفأ . واستشھد في ھذا اليوم أبو يحيى بن الشيخ أبي حفص بعد أن أبلى بالء حسناً وعرف بنوه بعدھا ببني الشھيد. المسلمين

ً إلى أشبيلية ً إلى بالد الجوف ف. المنصور راجعا ً ومدنا ثم خرج منھا سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة غازيا افتتح حصونا

وأطل على نواحي طليطلة فخرب بسائطھا واكتسح مسارحھا، وقفل إلى أشبيلية سنة ثالث . وخربھا، كان مھا ترجالة وطلبيرة

وربما ألّف بعضھا . وتسعين وخمسمائة فرفع إليه في القاضي أبي الوليد بن رشد مقاالت نسب فيھا إلى المرض في دينه وعقله

  .أطلق، وإشخص إلى الحضره وبھا كانت وفاتهثم . في خطه فحبس

ً إلى بالد ابن أذفونش حتى احتل بساحة طليطلة، وبلغه أن صاحب برشلونة أمد ابن  ثم خرج المنصور من أشبيلية غازيا

ً بحصن مجريط، فنھض إليھم ولما أطل عليھم انفضت جموع ابن أذفونش من قبل القتال . أذفونش بعساكره وأنھم جميعا

وعقد على إشبيلية للسيد أبي زيد ابن . ثم رغب إليه الملوك النصرانّية في السلم فبذله لھم. المنصور راجعاً إلى أشبيليةوانكفأ 

. وعلى مدينة بطليوس للسيد أبي الربيع بن السيد أبي حفص، وعلى المغرب للسيد أبي عبد هللا بن السيد أبي حفص. الخليفة

. وخمسمائة فطرقه المرض الذي كان منه حمامه، وأوصى وصيته التي تناقلھا الناسوأجاز إلى حضرته سنة أربع وتسعين 

  .وھلك رحمه هللا سنة خمس وتسعين وخمسمائة آخر ربيعھا، وهللا تعالى أعلم. وحضر لوصيته عيسى ابن الشيخ أبي حفص

  :الخبر عن وصول ابن منقذ بالھدية من قبل صاحب الديار المصرية
بيت المقدس، فلما استولى صالح الدين بن  سواحل الشام في آخر الدولة العبيدية منذ تسعين سنة وملكوا كان الفرنج قد ملكوا

بيت  وافتتح. وكان يفتتح حصونھا واحداً بعد واحد حتى أتى على جميعھا. أيوب على ديار مصر والشام اعتزم على جھادھم

وامتعضت أمم النصرانية من كل جھة، واعترضوا . وھا عليھاالمقدس سنة ثالث وثمانين وخمسمائة وھدم الكنيسة التي بن

أسطول صالح الدين في البحر فبعث صريخه إلى المنصور سنة خمس وثمانين وخمسمائة يطلب إعانته باألساطيل لمنازلة 

وا به عند كانوا اشر. ووفد عليه أبو الحارث عبد الرحمن بن منقذ بقية امراء شيزر من حصون الشام. عّكا وصور وطرابلس
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فلما استقام األمر على يد صالح الدين، وانتظم ملك مصر والشام، واستنزل بني منقذ ھؤالء ورعى لھم . اختالل الدولة العبيدية

سابقتھم، وبعثه في ھذه إلى المنصور بالمغرب بھدية تشتمل على مصحفين كريمين منسوبين، ووزن ماية درھم من دھن 

ً أعرابية بأوتارھا، وعشرين البلسان، وعشرين رطالً من ال عود، وستمائة مثقال من المسك والعنبر،  وخمسين وستمائة قوسا

ووصل إلى المغرب، ووجد المنصور باألندلس فانتظره بفاس إلى حين وصوله، فلقيه . من النصول الھندية وسروج عدة ثقيلة

بعد ذلك مائة وثمانين أسطوالً، ومنع النصارى من ويقال أنه جھز له . وأدى إليه الرسالة فاعتذر له عن األسطول وانصرف

  .سواحل الشام

  دولة الناصر بن المنصور
واستوزر أبا زيد بن يوجان، وھو ابن أخي الشيخ . لما ھلك المنصور قام بأمره ابنه محمد ولي عھده، وتلقب الناصر لدين هللا

الحسن بن السيد أبي حفص على بجاية وفوض إليه   ثم استوزر أبا محمد بن الشيخ أبي حفص، وعقد للسيد أبي. أبي حفص

وبلغه سنة ست وتسعين وخمسمائة إجحاف العدو بأفريقية، وفساد األعراب في نواحيھا، ورجوع السيد أبي . في شؤونھا

. رھاالحسن من قسنطينة منھزماً أمام ابن غانية، فأنفذ اليد أبا زيد بن أبي حفص إلى تونس في عسكر من الموحدين لسد ثغو

ً له، وتغلب ابن غانية خالل ذلك على حصن المھدية وثار بالسوس سنة ثمان . وأنفذ أبا سعيد بن الشيخ أبي حفص رديفا

وفي أيامه . قفصة، فسرح الناصر إليه عساكر الموحدين فقصدوا جموعه وقتل وتسعين وخمسمائة ثائر من كزولة يعرف بأبي

  . كان فتح ميورقة على ما يتلو من خبرھا

  فتح افريقيا
وولوا على ميورقة أخاھم طلحة، داخل محمد  وكان من خبرھا أن محمد بن إسحق لما فصل إخوته علي ويحيى إلى أفريقية،

بعض الحاشية، وخرج من االعتقال ھو وابن الزبرتير، وقام بدعوة المنصور، وبعث بھا مع ابن الزبرتير فبعث المنصور 

وراسل طاغية برشلونة في المدد بجند من النصارى . ك ميورقة، فأبى محمد عن ذلكأسطوله مع أبي العلى بن جامع لتمل

يستخدمھم فأجابه، وانتقض عليه أھل ميورقة لذلك، وخشوا عادية المنصور فطردوا محمد بن إسحق وولوا عليھم أخاه 

أھل البلد وعزلوا تاشفين وولي عبد وبلغ ذلك علياً، وھو على قسنطينة فبعث أخويه عبد هللا والغازي فداخلوا بعض . تاشفين

ثم مع يحيى ابن الشيخ أبي إبراھيم الھزرجي فامتنعوا منھم، وقتلوا . هللا وبعث المنصور أسطوله مراراً مع أبي العلى بن جامع

  .وقوي أمره، وذلك سنة ثالث وثمانين وخمسمائة. منھم خلقأ كثيراً 

لسيد أبي العلى، والشيخ أبي سعيد بن أبي حفص فنازلوه وانخذل عنه ثم لما ھلك المنصور بعث الناصر أسطوله مع عمه ا

ثم . وانصرف السيد إلى مراكش، وولى عبد هللا بن طاع هللا الكومي. أخوه تاشفين بالناس، ودخل البلد عنوة، واستفتحت وقتل

ليھا السيد أبو عبد هللا بن أبي حفص بن وبعد السيد أبي زيد و. ولى الناصر عليھا أبا زيد، وجعل ابن طاع هللا على قيادة البحر

عبد المؤمن، ثم أبو يحيى بن علي بن أبي عمران التينمللي، ومن يده أخذھا النصارى لسنة سبع وعشرين وستمائة وهللا تعالى 

  .أعلم

  ووالية أبي محمد ابن الشيخ أبي حفصخبر أفريقية وتغلب ابن غانية عليھا 
أبا سعيد بن أبي حفص، ويقال إن  ية بأفريقية، وولى الناصر السيد أبا زيد والشيخلما ھلك المنصور قوي أمر ابن غان

وثار بالمھدّية محمد بن عبد الكريم الركراكي، ودعا لنفسه ونازع ابن غانية . المنصور وألھما، وكثر الھرج بأفريقية

اث في قراھا سنة ست وتسعين ونازل تونس وع. والموحدين األمر، وتسمى صاحب قبة األديم محمد بن عبد الكريم
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ونازل ابن غانية بفاس فامتنع عليه، وكان محمد بن مسعود البلط شيخ رياح من أشياعه فانتقض عليه، وراجع ابن . وخمسمائة

وبعث إلى . واتبعه إلى المھدية فنازله بھا. غانية فأتيح له الظھور على محمد بن عبد الكريم وقصده وھو على قفصة فھزمه

وخرج إليه فتقبض عليه . س في المدد بأسطوله فأمده فضاقت حال ابن عبد الكريم فسأل األمان من ابن غانية فأمنهصاحب تون

  .واستولى على المھدية سنة تسع وتسعين وخمسمائة وقتله

. ؤمنوبعث الناصر أسطوله في البحر مع عمه أبي العلى وعساكر الموّحدين مع السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد الم

ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيالء ابن غانية عليھا، فاعتذر ابن عبد الكريم بأنه حافظ للحصن من العدو، وال يمكنه إال لثقة 

وانصرف السيد أبو الحسن إلى بجاية موضع عمله، وقسم العسكر بينه وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب تونس . الخليفة

ية لما تغلب على المھدية وعلى قراقش الغزّي صاحب عمل طرابلس، وقد مرت أخباره في ثم إن ابن غان. وصلحت األحوال

ثم تغلب على بالد الجريد، ثم نازل تونس سنة تسع وتسعين وحمسمائة وافتتحھا عنوة، وتقبض على السيد . أخبار ابن غانية

ك فيھم كاتبه ابن عصفور حتى ھلك في االمتحان وتولى ذل. أبي زيد، وطالب أھل تونس بالنفقة التي أنفق وبسط عليھم العذاب

. ثم دخل في دعوته أھل بونة وبنزرت وشقبنارية واألربص والقيروان وتبسة وصفاقس وقابس وطرابلس. كثير من بيوتاتھم

لى ثم ولى على تونس أخاه الغازي، ونھض إ. وانتظمت له أعمال أفريقية وفرق العمال وخطب للعباسي كما ذكرناه في أخباره

  .جبال طرابلس فأغرمھم ألف ألف دينار مكررة مرتين ورجع إلى تونس

زيد في قبضته، فشاور الموحدين في أمره  واتصل بالناصر كثرة الھرج بأفريقية واستيالء ابن غانية عليھا وحصول السيد أبي

عة عنھا فعمل على رأيه، ونھض من وأشار أبو محمد ابن الشيخ أبي حفص بالنھوض إليھا والمداف. فأشاروا بمسألة ابن غانية

وبعث األسطول فى البحر لنظر أبي يحيى بن أبي زكريا الھزرجي، فبعث ابن غانية ذخيرته . مراكش سنة إحدى وستمائة

  .وحرمه إلى المھدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي

وقصدھم ابن غانية . د بن علي بن غانيةوانتقض أھل طرابلس على ابن غانية وأخرجوا عاملھم تاشفين بن الغازي بن محم

  .فاقتحمھا وخّربھا

ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلوھا وقتلوا من كان بھا من أشياع ابن غانية، ونھض الناصر في أتباع ابن غانية 

وكاتبه . خاه جبارةفأعجزه ونازل المھدية، وبعث أبا محمد ابن الشيخ أبي حفص للقاء ابن غانية فلقيه بتاجرا فأوقع به وقتل أ

وكانت الغنائم من عسكره يومئذ ثمانية عشر ألفاً من أحمال المال والمتاع : قال ابن نخيل. ابن اللمطي وعامله الفتح بن محمد

ثم تسلم الناصر المھدية . ونجا بأھله وولده وأطلق السيد أبو زيد االعتقال بعد أن ھم حرسه بقتله عند الھزيمة. والخرثى واآللة

ثم رجع من طريقه . يد علي بن الغازي المعروف بالحاج الكافي على أن يلحق بابن عّمه فقبل شرطه ومضى لوجھهمن 

ثم قوض الناصر عن المھدية، . وھلك في يوم العقاب اآلتي ذكره. واختار التوحيد فقبل وناله من الكرامة والتقريب ما ال فوقه

رابلس عبد هللا بن إبراھيم بن جامع، ورجع إلى تونس فأقام إلى سنة ثالث واستعمل عليھا محمد بن يغمور الھرغي، وعلى ط

واستأصلوا بني دفر . وسّرح أخاه السيد أبي إسحق في عسكر من الموحدين ألتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس. وستمائة

. خيه الناصر بتونس وقد كمل الفتحوقفل السيد أبو إسحق بھم إلى أ. ومطماطة وجبال نفوسة وتجاوزھا إلى سويقة بني مذكور

ثم اعتزم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأيه على تولية أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص وكان شيخ دولته وصاحب رأيه 

فامتنع، إلى أن بعث إليه الناصر في ذلك بابنه يوسف فأكبر مجيئه وأناب لذلك على أن يقيم بأفريقية ثالث سنين خاصة خالف 

  .حكم صالحھا، وأن يحكم فيمن يقيم معه من العسكر فتقّبل شرطهما يست
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ورجع الناصر إلى مراكش فدخلھا في ربيع سنة أربع وستمائة، وقدم عبد العزيز بن أبي زيد الھنتاتي على األشغال بالعدوتين 

وفي السيد أبو الربيع بن عبد وعند مرجعه من أفريقية ت. وكان على الوزارة أبو سعيد بن جامع وكان صديقأ البن عبد العزيز

هللا بن عبد المؤمن صاحب تلمسان وسجلماسة، والسيد أبو الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن صاحب بجاية، وقد كان أبو 

وكان بنو حماد شيدوھا من قبل فأصابھا الخراب . الربيع ھذا ولي بجاية من قبل وھو الذي جدد الرفيع والبديع من رياضھا

وفي سنة خمس وستمائة بعدھا عقد للسيد أبي عمران بن يوسف بن عبد المؤمن على تلمسان، أدال . د أبو الربيعالسي وجددھا

وزحف إليه ابن غانية ھنالك فانفّض . به من السيد الحسن فوصل إلى تلمسان في عساكر الموحدين وتطوف بأقطارھا

لسيد أبو زكرياء من فاس إليھا فسكن نفوسھم خالل ما عقد وارتاع أھل تلمسان وأسرع ا. الموحدون وقتل السيد أبو عمران

وفر ابن غانية إلى مكانه من قاصية أفريقية، ومعه . الناصر ألبي زيد بن يوجان على تلمسان وسرحه في العساكر فنزل بھا

حفص فانكشفوا  واعترضھم أبو محمد بن أبي. محمد بن مسعود البلط شيخ الزواودة من رياح، وغيره من أعراب رياح وسليم

. ورجع عنھم سير بن إسحاق آخذاً بدعوة الموحدين. واستولى الموحدون على محالتھم وما بأيديھم، ولحقوا بجھات طرابلس

وفي ھذه السنة عقد الناصر على جزيرة ميورقة ألبي يحيى بن أبي الحسن بن أبي عمران، أدال به من السيد أبي عبد هللا بن 

وعقد . لنسية، وعقد على مرسية ألبي عمران بن ياسين الھنتاتي، أدال به من أبي الحسن بن واكاكأبي حفص، وعقد له على ب

للسيد أبي زيد على كورة جيان، أدال به من أبي موسى بن أبي حفص، وعقد للسيد أبي إبراھيم بن يوسف على أشبيلية وألبي 

  .ان ما نذكر إن شاء هللا تعالىعبد هللا بن أبي يحيى ابن الشيخ أبي حفص على غرناطة إلى أن ك

  :أخباره في الجھاد
لما بلغ الناصر تغلب العدو على كثير من حصون بلنسية أھمه ذلك وأقلقه، وكتب إلى الشيخ أبي محمد بن أبي حفص يستشيره 

خرج من  ثم. في الغزو فأبى عليه فخالفه، وخرج من مراكش سنة تسع وستمائة ووصل أشبيلية واستّقر بھا واستعد للغزو

ونازل الطاغية قلعة رباح، وبھا يوسف بن قادس وأخذ . أشبيلية وقصد بالد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة وأثلج في طريقه

 وتد استعد له. بمخنقه فصالحه على النزول، ووصل إلى الناصر فقتله وصار على التعبئة إلى الموضع المعروف بالعقاب

وانكشفوا في يوم بالء وتمحيص أواخر صفر سنة . ددا بنفسه فكانت الدبرة على المسلمينالطاغية، وجاءه طاغية برشلونة م

وكان ابن أذفونش قد باطن ابن عفه الببوج صاحب . وانكفأ راجعا إلى مراكش فھلك في شعبان من السنة بعدھا. تسع وستماية

وا إلى األندلس بعد الكائنة لإلغارة على بالد ثم رجع. ليون في أن يوالي للناصر ويجري الھزيمة على المسلمين ففعل ذلك

فلقيھم السيد أبو زكرياء بن أبي حفص بن عبد المؤمن قريبا من إشبيلية فھزمھم وانتعش المسلمون بھا واتصلت  المسلمين،

  .الحال على ذلك

  :ثورة ابن الفرس
مھر وحضر مجلس المنصور في بعض األيام كان عبد الرحيم بن عبد الرمن بن الفرس من طبقة العلماء باألندلس ويعرف بال

وتكلم بھا حتى خشي عاقبته في عقده وخرج من المجلس فاختفى مدة ثم بعد مھلك المنصور ظھر في بالد كزولة وانتحل 

ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود الناس بعصاه يمألھا عدال "اإلمامة وادعى أنه القحطاني المراد في قوله  

  :إلى آخر الحديث، وكان مما ينسب له من الشعر" ئت جورا كما مل

  قولوا ألبناء عبد المؤمن بن علي       تأھبوا الوقوع الحادث الجلل

  قد جاء سيد قحطان وعاملھا          ومنتھى القول والغالب للدول
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  والناس طوعأ عصاه وھو سائقھم           باألمر والنھي بحر العلم والعمل

  مره فا ناصره                      وهللا خاذل أھل الزيغ والميلتبادروا أ

لما ھلك  :دولة المستنصر بن الناصر فبعث الناصر إليه الجيوش فھزموه، وقتل وسيق رأسه إلى مراكش فنصب بھا وهللا أعلم

، وغلب عليه ابن محمد الناصر بويع إبنه يوسف سنة إحدى عشرة وستمائة، وھو ابن ست عشرة سنة ولقب المستن صر با

ثم . وتأخرت بيعة أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص من أفريقية لصغر سن المستنصر. جامع ومشيخة الموحدين فقاموا بأمره

وقعت المحاولة من الوزير ابن جامع وصاحب األشغال عبد العزيز بن أبي زيد فوصلت بيعته، واشتغل المستنصر عن التدبير 

فعقد للسيد أبي إبراھيم أخي المنصور، وتلقب بالظاھر، على فاس، وھو : ، وعقد للسادة على عماالت ملكهبما يقتضيه الشباب

واستولى ألفنش على المعاقل التي أخذھا الموحدون، وھزم . وعقد على أشبيلية لعمه السيد أبي إسحاق األحول. أبو المرتضى

ثم صرف ابن جامع عن الوزارة بعد مھلك ابن أبي . مع في السلم فعقدهحامية األندلس، ووفد رسوله ابن الفخار فحاوله ابن جا

  .زيد  بسعاية أبي زيد بن يوجان، واستوزر أبا يحيى الھزرجي، وولى على األشغال أبا علي بن أشرفي

فاعتقل  سعيد بن المنصور، وبعثه إلى مرسية ثم رضي عن ابن جامع وأعاده، وعزل أبا زيد بن يوجان من والية تلمسان بأبي

واستمرت أيام المستنصر في ھدنة وموادعة إلى أن ظھر بنو مرين بجھات فاس سنة ثالث عشرة وستمائة، فخرج إليھم . بھا

ثم عرفوه وأطلقوه، ثم وصل الخبر بمھلك أبي محمد بن أبي . واليھا السيد أبو إبراھيم في جموع الموحدين فھزموه وأسروه

ً بأشبيلية فعزلحفص صاحب أفريقية فولى عليھا الس وولى على أفريقية بسعاية ابن . يد أبا العلى أخا المنصور، وكان واليا

وخرج بناحية فاس رجل من العبيديين انتسب للعاضد، . مثنى خاصة السلطان، فتوجه إليھا كما نذكر في أخبار بني أبي حفص

. ته وبذل لھم المال فتقبضوا عليه، وساقوه إليه فقتلوتسمى بالمھدي، فبعث السيد أبو إبراھيم أخو المنصور والي فاس إلى شيع

وھلك سنة . وفي سنة تسع عشرة وستمائة عقد المستنصر لعمه أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية، وعزله عن غرناطة

  .عشرين وستمائة وقد التاثت األمور فكان ما نذكر، وهللا تعالى أعلم

  لة المخلوع أفي المنصورالخبر عن دو
ھلك المستنصر في األضحى من سنة عشرين وستمائة اجتمع ابن جامع والموحدون وبايعوا للسيد أبي محمد عبد الواحد  لما

وكتب ألخيه أبي العلى بتجديد الوالية على أفريقية بعد أن كان . أخي المنصور، فقام باألمر وأمر بمطالبة ابن أشرفي بالمال

وأنفذ المخلوع أمره . ميتأ فاستبد بھا ابنه أبو زيد المشفر كما نذكره في أخبار أفريقيةالمستنصر أوعز بعزله، فأدركته الوالية 

ثم صده ابن جامع عن ذلك وأنفذ أخاه أبا إسحق في األسطول ليغربه إلى ميورقة كما كان . بإطالق ابن يوجان فأطلق

صور فأغراه ابن يوجان بالتوثب على األمر، وشھد وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبد هللا بن المن. المستنصر أنفذ قبل وفاته

ووالة األندلس كلھم بنو . وكان الناس على كره ابن جامع. له أنه سمع من المنصور العھد له بالخالفة من بعد الناصر

أبو وكان إخوته أبو العلى صاحب قرطبة و. المنصور فأصغى إليه، وكان متردداً في بيعة عمه فدعا لنفسه وتسمى بالعادل

  .الحسن صاحب غرناطة وأبو موسى صاحب مالقة، فبايعوه سراً 

وكان أبو محمد بن أبي عبد هللا محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن المعروف بالبياسي صاحب جيان، وعزله المخلوع بعمه 

أشبيلية، وبھا عبد  وزحف مع أبي العلى صاحب قرطبة وھو أخو العادل إلى. أبي الربيع بن أبي حفص، فانتقض وبايع للعادل

وامتنع السيد أبو زيد بن أبي عبد هللا أخي البياسي عن بيعة العادل، . العزيز أخو المنصور والمخلوع فدخل في دعوتھم

وخرج العادل من مرسية إلى أشبيلية فدخلھا مع أبي زيد بن يوجان، وبلغ الخبر إلى مراكش فاختلف . وتمسك بطاعة المخلوع
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وقام بأمر ھنتاتة أبو زكرياء يحيى بن أبي يحيى . وع، وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه إلى ھسكورةالموحدون على المخل

الشھيد ابن أبي حفص، وبأمر تينملل يوسف بن علي، وبعث على أسطول البحر أبا إسحق بن جامع وأنفذه لمنع الجواز من 

ليه من ھنالك فلم يتم أمره، وقتل بمكان خفي ربيع سنة وكان أسر إلى ابن جامع حين خرج إلى ھسكورة أن يحاول ع. الزقاق

  .إحدى وعشرين وستمائة، وبعث الموحدون بيعتھم إلى العادل وهللا أعلم

  الخبر عن دولة العادل بن المنصور
ودعا  قارن ذلك تغييره للبّياسي فانتقض عليه، لّما بلغت بيعة الموحدين للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشيھد بقصة المخلوع،

وبعث أخاه أبا العلى لحصاره فامتنع عليه، وبعث بعده إبنه أبا سعيد ابن الشيخ أبي . لنفسه ببّياسة، وتلقب الظافر وشغل بشأنه

 ً وكثرت إغارة النصارى على أشبيلية ومرسية، وھو مقيم . واختلفت األحوال باألندلس على العادل. حفص فامتنع عليه أيضا

وعظم أمر البياسي باألندلس . دين على طليطلة، وأغراه خاصته بابن يوجان فأخذ إلى سبتةوانھزمت جيوش الموح. بھا

ولما كان بقصر المجاز دخل عليه . وظاھره النصارى على شأنه، فأجاز العادل إلى العدوة وولى أخاه أبا العلى على األندلس

  :عّبو بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص فقال له كيف حالك؟ فأنشد

  متى علم ابن منصور بھا         جاء الزمان إليه منھا تائبا حال

وبعث عن شيوخ جشم، وكان . وكتب للسيد أبي زيد ابن عمه بالقدوم، ووصل إلى سال وأقام بھا. فاستحسن ذلك وواله أفريقية 

ن عن الوصول، وأقبل البن يوجان عناية واختصاص يھالل بن حميدان بن مقدم أمير الخلط، فتثاقل ابن جرمون أمير سفيا

الخلط  وسفيان، وبادر العادل إلى مراكش فدخلھا واستوزر أبا زيد بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص، وتغير البن يوجان 

ثم خالفت ھسكورة والخلط وعاثوا في . وتغلب على الدولة ابن الشھيد، ويوسف بن علي شيخا ھنتاتة وتينملل. ففسد باطنه

يھم ابن يوجان فلم يغن شيئاً، فخربوا بالد دكالة، فأنفذ إليھم العادل عسكراً من الموحدين لنظر نواحي مراكش، وخرج إل

. إبراھيم بن إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص، وھو الذي كان نازع أوالد الشيخ أبي محمد بأفريقية كما نذكره فانھزم وقتل

ھسكورة، فاتفقا على خلع العادل والبيعة ليحيى بن الناصر، وخرج ابن الشھيد ويوسف بن علي إلى قبائلھما للحشد ومدافعة 

  .وقصدوا مراكش فاقتحموا عليه القصر ونھبوه، وقتل العادل خنقاً أيام الفطر سنة أربع وعشرين وستمائة وهللا تعالى أعلم

  ومزاحمة يحيي بن الناصر له الخبر عن دولة المأمون بن المنصور
. موحدين والعرب على أخيه وتالشي أمره دعا لنفسه بأشبيلية، فبويع وأجابه أكثر أھل األندلسكان المأمون لما بلغه انتقاض ال

ثم كان ما قدمناه من انتقاض الموحدين على العادل وقتله بالقصر . وبايع له السيد أبو زيد صاحب بلنسية وشرق األندلس

إفساد الدولة، فداخل ھسكورة والعرب في الغارة على وبيعتھم ليحيى ابن أخيه الناصر، فكاتب ابن يوجان سراً وعمل على 

وخرج يحيى بن الناصر إلى معتصمه كما . وفطن ابن الشھيد لتدبير ابن يوجان فقتله بداره. مراكش وھزموا عساكر الموحدين

  .ذكرناه فخلع الموحدون العادل وبعثوا ببيعتھم إلى المأمون

السيد أبوحفص بن أبي حفص فبلغ خبرھم إلى يحيى بن الناصر وابن الشھيد، وتولى كبر ذلك الحسن أبو عبد هللا الغريغر و

وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن . فنزلوا إلى ماركش سنة ست وعشرين وستمائة وقتلوھم

قية وكان ذلك سبباً وامتنع صاحب أفري. يوجان وصاحب سبتة أبو موسى بن المنصور وصاحب بجاية ابن أخيه ابن األطاس

  .ولم يبق على دعوة يحيى بن الناصر إال أفريقية وسجلماسة. الستبداد األمير أبي زكريا على ما نذكر
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وزحف البياسي إلى قرطبة فملكھا، ثم زحف إلى أشبيلية فنازل بھا المأمون والطاغية معه، بعد أن نزل له عن قجاطة وغيرھا 

بنواحي أشبيلية ولحق البّياسي بقرطبة فثاروا به، ونجا إلى حصن المدور، فغدر به من حصون المسلمين فھزمھم المأمون 

  .وجاء برأسه إلى المأمون بأشبيلية. وزيره أبو يبورك

وزحف إليه . ثم ثار محمد بن يوسف بن ھود وملك مرسية، واستولى على الكثير من شرق األندلس كما ذكرناه في أخباره

إلى مراكش لما استدعاه أھل المغرب،  ه فرجع إلى أشبيلية، ثم خرج سنة ست وعشرين وستمائةالمأمون وحاصره فامتنع علي

واستمد الطاغية عسكراً من النصارى فأمده على شروط . وبعث إليه ھالل بن حميدان أمير الخلط يستدعيه. وبعثوا إليه بيعاتھم

بيعة البن ھود، واعترضه يحيى بن الناصر فھزمه المأمون وبادر أھل أشبيلية بال. تقبلھا منه المأمون، وأجاز إلى العدوة

ثم دخل المأمون الحضرة، وأحضر مشيخة الموحدين . واستلحم من كان معه من الموحدين والعرب، ولحق يحيى بجبل ھنتاتة

لسّكة والخطبة، وعدد عليھم فعالتھم، وتقبض على مائة من أعيانھم فقتلھم، وأصدر كتابه إلى البلدان بمحو إسم المھدي من ا

وغير ذلك من السنن التي " أصبح و الحمد: "والنعي عليه في النداء للصالة باللغة البربرية، وزيادة النداء لطلوع الفجر وھو

وشنع عليھم في وصفھم اإلمام . فأوعز بالنھي عن ذلك كله. اختص بھا المھدي وعبد المؤمن، وجرى على سننھا أبناؤه

  .عاد في ذلك وأبدىالمھدي بالمعصوم، وأ

واستولى ابن ھود بعده على . وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على شرطھم، فضربوا بھا نواقيسھم

وقتل السيد أبو الربيع ابن أخي المنصور كان المأمون . األندلس، وأخرج منھا سائر الموحدين، وقتلھم العامة في كل مطر

ً بقرطبة ستبد األمير أبو زكريا ابن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص بأفريقية، وخلع طاعته سنة سبع وعشرين وا. تركه واليا

. وستمائة فعقد للسيد أبي عمران ابن عمه محمد الحرضاني على بجاية مع أبي عبد هللا اللحياني أخي األمير أبي زكريا

ولحق يحيى . كان معه، ونصبت رؤوسھم بأسوار الحضرةوزحف إليه يحيى بن الناصر فانھزم، ثم ثانية كذلك، واستلحم من 

  .بن الناصر ببالد درعة وسجلماسة

المأمون من مراكش وبلغه في طريقه أن  ثم انتقض على المأمون أخوه أبو موسى ودعا لنفسه بسبتة وتسمى بالمؤيد، فخرج

عاملھا واستمر إلى سبتة فحاصرھا ثالثة  قبائل بني فازاز ومكالتة حاصروا مكناسة وعاثوا في نواحيھا فسار إليھا وحسم

المأمون إلى الحضرة  وخالد يحيى بن الناصر. أشھر، واستمد أخوه أبو موسى صاحب األندلس ابن ھود فأمده بأساطيله

جرمون بن عيسى، ومعھم أبو سعيد بن وانودين شيخ ھنتاتة وعاثوا فيھا فأقلع المأمون عن  فاقتحمھا مع عرب سفيان وشيخھم

يريد الحضرة، وھلك في طريقه بوادي أم ربيع مفتتح سنة ثالثين وستمائة، ولحين إقالعه دخل أخوه السيد أبو موسى في  سبتة

  .طاعة ابن ھود، وأمكنه من سبتة فأداله منھا وهللا تعالى أعلم

  الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون
السير إلى مراكش، ولقيھم يحيى بن الناصر  موت أبيه وأغذوا لما ھلك المأمون بويع ابنه عبد الواحد ولقب بالرشيد، وكتموا

وصبح الرشيد مراكش فامتنعوا عليه . في طريقھم بعد أن استخلف بمراكش أبا سعيد بن وانودين فھزموه، وقتل أكثر من معه

دولة بمكان، وكان وكان وصل في صحبته عمه السيد أبو محمد سعد فحل من ال. ساعة، ثم خرجوا إليه واستقاموا على بيعته

وبعد استقرار الرشيد بالحضرة وصل إليه عمر بن وقاريط كبير الھساكرة بمن كان عنده من أوالد . إليه التدبير والحل والعقد

المأمون السيد وإخوته جاؤا من أشبيلية عند ثورة أھلھا بھم، واستقروا بسبتة عند عمھم أبي موسى، ومنھا إلى الحضرة عند 
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ود على سبتة ومروا بھسكورة، وكان ابن وقاريط حذراً من المأمون ومعتقدأ أن ال يعود إليه فتذمم بصحابة استيالء ابن ھ

  .ھؤالء الولد، وقدم عليالرشيد فتقبله، واعتلق بوصلة من السيد أبي محمد سعد وصحابة لمسعود بن حميدان كبير الخلط

وكشف وجه الخالف، وأخذ بدعوة يحيى بن الناصر، واستنفر له  ولما ھلك السيد أبو محمد لحق ابن وقاريط بقومه ومعتصمه

قبائل الموحدين ونھض إليھم الرشيد سنة إحدى وثالثين وستمائة، واستخلف على الحضرة صھره أبا العلى إدريس وصعد 

الرشيد  ولحق يحيى بسجلماسة، وانكفأ. إليھم الجبل، فأوقع بيحيى وجموعه بمكانھم من ھزرجة واستولى على معسكرھم

ً إلى حضرته، واستأمن له كثير من الموحدين الذين كانوا مع يحيى بن الناصر فأمنھم ولحقوا بحضرته وكان كبيرھم . راجعا

إعادة ما كان أزاله المأمون من  أبو عثمان سعيد بن زكريا الكدميوي، وجاء الباقون على أثره وبسعيه بعد أن شرطوا عليه

ھم أبو بكر بن يعزى التينمللي رسوأل عن يوسف بن علي بن يوسف شيخ تينملل، ومحمد بن وقدم في. رسوم المھدي فاعيدت

يوزيكن الھنتاني رسوأل عن أبي علي بن عزوز، ورجعا إلى مرسليھما بالقبول، فقدما على الحضرة وقدم معھم  موسى بن 

  .ادة رسوم الدعوة المھديةوجاء على أثرھم أبو محمد بن أبي زكريا وأنسوا إلع. الناصر أخو يحيى وكبيره

يقال إن . وكان مسعود بن حميدان الخلطي قد أغراه عمر بن وقاريط بالخالف لصحبة بينھما، وكان مداًل ببأسه وكثرة جموعه

ً سوى الرّجل واألتباع والحشود، فمرض في الطاعة وتثاقل عن الوفادة ولما علم . الخلط كانوا يومئذ يناھزون إثني عشر ألفا

لموحدين أجمع اعتراضھم وقتلھم تمكينأ للفرقة والشتات في الدولة، فأعمل الرشيد الحيلة في استدعائه، وصرف بمقام ا

عساكره إلى حاجة لنظر وزيره السيد أبي محمد، حتى خال البن حميدان الحو، وذھب عنه الريب، واستقدمه فأسرع اللحاق 

واستدعى مسعود بن حميدان إلى المجلس الخالفي . عليه وقتل لحينهبالحضرة، وقدم معه معاوية عم عمر بن وقاريط، فتقبض 

واستقدم وزيره . للحديث فتقبض عليه وعلى أصحابه وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وھيعة، وقضى الرشيد حاجة نفسه فيھم

وا على سائر وعساكره من باجة فقدموا ولما بلغ خبر مقتلھم إلى قومھم قدموا عليھم يحيى بن ھالل بن جميدان، وأجلب

  .النواحي، وأخذوا بدعوة يحيى واستقدموه من مكانه بقاصية الصحراء

وداخلھم في ذلك عمر بن وقاريط، وزحفوا لحصار الحضرة، وخرجت العساكر لقتالھم ومعھم عبد الصمد بن يلوالن فرجع 

واعتزم . ر بالحضرة، وعدمت األقواتابن وقاريط في جموعه من العساكر فانھزموا، وأحيط بجند النصارى فقتلوا وتفاقم األم

وسار منھا إلى سجلماسة فملكھا، واشتد الحصار على مراكش وافتتحھا . الرشيد على الخروج إلى جبال الموّحدين فخرج إليھا

أبو  وتغلب على السلطان السيد. يحيى بن الناصر وقومه من ھسكورة والخلط، وساء أثرھم فيھا وتغيرت أحوال الخالفة

وفي سنة ثالث وثالثين وستمائة خرج الرشيد من سجلماسة بقصد مراكش وخاطب . بن أبي حفص الملقب بأبي حاقة إبراھيم

جرمون بن عيسى وقومه من سفيان، فأجاز وادي أم ربيع وبرز إليه يحيى في جموعه، والتقى الفريقان فانھزمت جموع يحيى 

  .واستحر القتل فيھم، ودخل الرشيد إلى الحضرة ظافراً 

وأشار يحيى بن وقاريط على الخلط باالستصراخ بابن ھود صاحب األندلس، واألخذ بدعوته فنكثوا بيعة يحيى، وبعثوا وفدھم 

وخرج الرشيد من مراكش وفر الخلط أمامه، . إلى ابن ھود صحبة عمر بن وقاريط على الخلط باالستصراخ فاستّقر ھنالك

وكان يحيى بن الناصر لما نكث الخلط بيعته . لى غمارة وفازاز لجباية أموالھاوسار إلى فاس وسرح وزيره  السيد أبا محمد إ

لحق بعرب المعقل فأجاوره ووعدوه النصرة، واشتّطوا عليه في المطالب، وأسف بعضھم بالمنع فاغتاله في جھات تازى، 

عزيز بقتل العرب الذين كانوا في وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مراكش وأوعز إلى نائبه بھا أبي علي بن عبد ال

ً إلى حضرته سنة أربع : اعتقاله وھم حسن بن زيد شيخ العاصم، وفائد وفائد إبنا عامر شيخا بني جابر، فقتلھم وانكفأ راجعا



166 
 

وبلغه استيالء صاحب درعة أبي محمد بن وانودين على سجلماسة، وذلك أن الرشيد لما فصل من سجلماسة . وثالثين وستمائة

لف عليھا يوسف بن علي بن يوسف التينمللي فاستعمل ابن خالته من بني مردنيش، وھو يحيى بن أرقم بن محمد بن استخ

ثم حدثته نفسه باالنتقاض . وقام إبنه أرقم يطلب الثأر، وبلغ منه ما أراد. مردنيش، فثار عليه ثائر من صنھاجة وقتله في خبائه

  .خوفاً من عزلة الرشيد إياه فانتقض

إليه الرشيد سنة إثنتين وثالثين وستمائة فلم يزل أبو محمد بن وانودين يعمل الحيلة في استخالصھا حتى تمكن منھا  ونھض

وكان ابن وقاريط لما فصل إلى ابن ھود سنة أربع وثالثين وستمائة ركب البحر في أسطول ابن ھود، وقصد . وعفاً عن أرقم

وفي سنة خمس وثالثين وستمائة بايع أھل أشبيلية للرشيد، . د أن يغلب عليھاسال وبھا السيد أبو العلى صھر الرشيد، فكا

ونقضوا طاعة ابن ھود، وتولى كبر ذلك أبو عمر بن الجد وأشخص بني حجاج إلى سبتة، ووصل وفدھم إلى الحضرة ومروا 

. على ابن ھود وقدموا على الحضرة وخلعوا أميرھم اليانشي الثائر بھا. في طريقھم بسبتة، فاقتدى أھلھا بھم في بيعة الرشيد

وأليام من مقدمھم وصل عمر بن وقاريط معتقالً من أشبيلية، أغراھم بالقبض . وولى عليھم الرشيد أبا علي بن خالص منھم

وبعثه إلى الرشيد . عليه القاضي أبو عبد هللا المؤمناني، كان توجه رسوأل إلى ابن ھود عن الرشيد، فأمكنھم من ابن وقاريط

وانصرف وفد أشبيلية وسبتة، . ي وفد من رسله فاعتقله بأزمور وقتل وصلب برباط ھسكورة، بعد أن طيف به على جملف

ثم أمر بقتل مشيختھم وقتل معھم ابن . واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فتقبض عليھم وبعث عساكره فاستباحوا حللھم وأحياءھم

تمائة وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن األحمر الثائر باألندلس وفي سنة ست وثالثين ووس. وقاريط، وقطع دابرھم

وفي سنة سبع وثالثين وستمائة اشتدت الفتنة بالمغرب، وانتشر بنو مرين في بسائطه، وقاتلھم رياح بازغار . على ابن ھود

 ً مد بن وانودين من سجلماسة سنة وكان الرشيد استقدم أبا مح. وشيخھم عثمان بن نصر، فھزمھم بنو مرين وقتلوھم قتالً ذريعا

ولما انتشر بنو . خمس وثالثين وستمائة، وعقد له على فاس وسجلماسة وغمارة ونواحيھا من أرض المغرب، فكان ھنالك

واشتد . مرين بالمغرب زحف إليھم فھزموه، ثم زحف ثانية وثالثة فھزموه وأقام في محاربتھم سنتين، ورجع إلى الحضرة

لمغرب وألحوا على مكناسة حتى أعطوا األتاوة لبني حمامة منھم فأسفوا بني عسكر بذلك، واتصل عيثھم عدوان بني مرين با

وفي سنة تسع وثالثين  وخمسمائة قتل الرشيد كاتبه ابن المؤمناني لمداخلة له مع بعض السادة وھو عمر ابن عبد . في نواحيھا

وفي سنة أربعين وستمائة بعدھا . الرسول بھا فدفعھا بدار الخليفةوغلظ . العزيز أخي المنصور، وقف على كتابه إليه بخطه

ويقال إنه أخرج من الماء وحم لوقته وكان فيھا مھلكه، وهللا تعالى . كانت وفاة الرشيد غريقاً، زعموا في بعض حوائز القصر

  أعلم

  عيد المأمونالخبر عن دولة الس
واستوزر السيد أبا إسحاق بن . ن أبي محمد بن وانودين وتلقب المعتضد بالما ھلك الرشيد بويع أخوه أبو الحسن السعيد بتعيي

  .السيد أبي إبراھيم ويحيى بن عطوش

واستظھر بجموعھم . وتقبض على جملة من مشيخة الموحدين، واستصفى أموالھم واستخلص لنفسه رؤساء العرب من جشم 

ألول بيعته انتقض عليه أبو علي بن خالط البلنسي صاحب على أمره وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون كبير مجلسه، و

  .سبتة، وكذلك أھل أشبيلية وبايعوا جميعاً لألمير أبي زكريا صاحب أفريقية

ثم . ثم انتقض عليه بسجلماسة عبد هللا بن زكريا الھزرجي لمقالة كانت منه يوم بيعة الرشيد أسرھا له فبايع لألمير أبي زكريا

ھدية يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان فنھض األمير أبو زكريا صاحب أفريقية بسبب ذلك إلى  وصلته في ھذه السنة
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وخرج السعيد من مراكش لتمھيد بالد المغرب سنة . ثم عقد عليھا ليغمراسن حسبما نذكر في أخباره. تلمسان، واستولى عليھا

في معسكره بتانسفت وفر أخوه أبو زيد ومعه أبو سعيد  إثنتين وأربعين  وستمائةوتغير لسعيد بن زكريا الكدميوي فتقبض عليه

العود الرطب، ولحقوا بسجلماسة فاستصفى أموالھم بمراكش، وارتحل بقصد سجلماسة وأخذ واليھا عبد هللا الھزرجي في 

عى السعيد لھا واستد. أسباب االمتناع، فغدر به أبو زيد بن زكريا الكدميوي وداخل أھل سجلماسة في الثورة عليه، وملك البلد

  .فوصل وقتل الھزرجي

. ثم رجع السعيد إلى المغرب وقتل سعيد بن زكريا، ونزل المقرمدة من أحواز فاس. وفر أبو سعيد العود الرطب إلى تونس

واعتقل معه يحيى بن . وعقد المھادنة مع بني مرين، وقفل إلى مراكش فتقبض على أبي محمد بن وانودين، واعتقله بأزمور

وخلص ليالً إلى كانون بن جرمون فأركبه . يحيى بن عطوش لنظر ابن ماكسن، فأعمل الحيلة في الفرار من معتقلهمزاحم و

وراسله السعيد على أثرھا وسكنه واعتذر له، وأسعفه بسكنى تافيوت . وبعث معه من عرب سفيان من أوصله إلى قومه ھنتاتة

  .من حصون جبلة بأھله وولده

انون بن جرمون وسفيان، وخالفھم إليه بنو جابر والخلط، وخرج من مراكش واستوزر السيد أبا ثم انتقض على السعيد ك

واستخلف أخاه أبا زيد على مراكش، وأخاھما أبا حفص عمر على سال . إسحق بن السيد أبي إبراھيم إسحق أخي المنصور

راو سفيان، حتى إذا تراءى الفريقان للقاء، راشد وبني و وجمع له أبو يحيى بن عبد الحق جموع بني. وفصل من مراكش سنة

واستولى عليھا ورجع السعيد أدراجه في أتباعه، ففّر كانون، واعترضه . خالف كانون بن جرمون الموّحدين إلى أزمور

جع ولحق كانون في فّل بني َمرين ور. السعيد فأوقع به، واستلحم كثيراً من سفيان قومه، واستولى على ما له من مال وماشية

وحذر مشيختھا . ثارت العامة بمكناسة على واليھا من قبل السعيد فقتلوه وفي سنة ثالث وأربعين وستمائة. السعيد إلى الحضرة

لوا الدعوة إلى األمير أبي زكريا بن أبي َحْفص صاحب أفريقية، وبعثوا إليه بيعتھم، وكانت من إنشاء أبي  من سطوته فحوَّ

وشارطوا أبا يحيى بن عبد . أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني َمرين ووفاقه لھم على ذلك مطرف بن عميرة، وذلك بمداخلة

  .الحق بمال دفعوه إليه على الحماية

وفي ھذه السنة بعث أھل إشبيلية وأھل سبتة . ثم راجعوا أمرھم وأوفدوا صلحاءھم ببيعتھم فرضي عنھم السعيد ورضوا عنه

وبعث ابن خالص بھديته مع ابنه في أسطول أنشأه لذلك فغرق عند إقالعه من . يقيةبطاعتھم لألمير أبي زكريا صاحب أفر

ولّما بلغ السّيد بيعة . وفي سنة ست وأربعين  وستمائةكان استيالء الطاغية على إشبيلية لسبع وعشرين من رمضان. المرسى

ذ يغمراسن بدعوته، ثم ما كان من بيعة أھل أھل إشبيلية وسبتة لألمير أبي زكريا إلى ما كان من تغلّبه على تلمسان، وأخ

وخرج من مراكش في ذي الحّجة في سنة . مكناسة وأھل سجلماسة له أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى أفريقية

خمس وأربعين   وستمائةووافاه كانون بن جرمون فعاود الطاعة واستحشد سفيان وجاء في جملة السعيد مع سائر القبائل من 

ولّما احتّل السعيد بتازى وافاه وفد بني َمرين عن أميرھم أبى يحيى بن عبد الحق، فأعطوه الطاعة وبعثوا معه عسكراً . مَجشْ 

  .من قومھم مدداً له

ثم سار السعيد إلى تلمسان فكان مھلكه بتاْمَزْردْكت على يد بني عبد الواد في صفر سنة ست وأربعين   وستمائةحسبما يشرح 

ويقال إّن ذلك كان بمداخلة من الخلط فاستولوا على المحلة وقتلوا عدّوھم كانون، وانفّض العسكر إلى المغرب  .في أخبارھم

وقد اجتمعوا إلى عبد هللا بن السعيد واعترضھم بنو َمرين بجھات تازى، فقتلوا عبد هللا بن السعيد ولحق الفّل بمراكش فبايعوا 

  .للمرتضى كماَ نذكر إن شاء هللا تعالى
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  الخبر عن دولة المرتض ابن أخي المنصور
لما لحق فّل العسكر بعد مھلك السعيد بمراكش، اجتمع الموّحدون على بيعة السيد أبي حفص عمر بن السيد أبي إبراھيم إسحق 

وعقد . أخي المنصور، واستقدموه لھا من سال، فلقيه وافدھم بَتاِمسنا من طريقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلّقب المرتضى

ليعقوب بن كانون على بني جابر ولعّمه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعدأ ن كان قومه قّدموه عليھم، ودخل الحضرة 

فاستوزر أبا محمد بن يونس وتقّبض علي حاشية السعيد، ثم وصل أخوه السيد أبو إسحق من الفّل آخذاً على طريق سجلماسة 

يحيى بن عبد الحق وبنو َمرين إثر مھلك السعيد على رباط تازى من يد السيد أبي علي  فاستوزره واستبّد عليه واستولى أبو

ثم استولوا بعدھا على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستمائة كما يذكر في أخبارھم . أخي أبي دّبوس وأخرجوه فلحق بمراكش

الي على سبته من قرابة األمير أبي زكرّيا صاحب وفي ھذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزفي وأخرج ابن الشھيد الو. بعد

وفي سنة تسع وأربعين وستمائة . أفريقية، وحّول الدعوة للمرتضى حسبما يذكر في أخبار الدولة الحفصية وأخبار بني العزفي

إليھم ولما وفد على المرتضى موسى بن زّيان الونكاسي وأخوه على من قبائل بني َمرين وأغروه بقتال بني عبد الحق فخرج 

انتھى إلى أمان يملولن أشاع يعقوب بن جرمون قضية الصلح بينھما فأصبحوا راحلين، وقد استولى الجزع على قلوبھم 

ووصل المرتضى إلى الحضرة فعزل أبا محمد بن يونس عن الوزارة لشئ بلغه عنه، . فانفّضوا ووقعت الھزيمة من غير قتال

وسّرح إليه . لته علّي بن بدر إلى السوس سنة إحدى  وخمسين وستمائة، وجاھر بالعنادوأسكنه بحملتة مع حاشيته، وفر من حم

وجمع أعراب الشبانات . وتقاقم أمره عنة إثنين  وخمسين وستمائة. السلطان عسكراً من الجند فرجعوا عنه ولم يظفروا به

ثم . ليه عسكراً من الموحدين فأفرج عنھاوسرح المرتضى إ. فحاصر من كان بھا. وبني حسان وحمل أموال ونازل تارودنت 

  .رجع قفولھم إلى حاله، وعثر على خطابه لقريبة ابن يونس وكتاب ابن يونس إليه بخطه، فاعتقل ھو وأوالده ثم قتل

وفيھا خرج أبو الحسن بن يعلو في .. وفي ھذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لما كان منھم في مھلك السعيد

سكر من الموحدين إلى تامستا ليكشف أحوال العرب، ومعه يعقوب بن جرمون، وعھد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب مع

  .بن محمد بن قيطون شيخ بني جابر، فتقّبض عليه وعلى وزيره ابن مسلم وطير بھما إلى الحضرة معتقلين

س ونواحيھا من أيدى بني مرين المتغلّبين عليھا وفي سنة ثالث  وخمسين وستمائة خرج المرتضى من مراكش السترجاع فا

ورجع . فوصل إلى بني بھلول، وزحف إليه بنو مرين وأميرھم أبو يحيي فكانت الھزيمة على الموحدين بذلك الموضع

ما بطنجة  ك...واستبد العزفي بسبتة، وابن األمير . المرتضى مفلوالً إلى مراكش، ووادع بني مرين من بعد ذلك سائرأ أيامه

  .نذكره في أخبارھم

وفي سنة خمس  وخمسين وستمائة بعث المرتضى إلى السوس عسكراً من الموحدين لنظر أبى محمد بن أصناك فلقيھم علّي 

وفي ھذه السنة استولى أبو يحيى بن عبد الحق على سجلماسة، وتقّبض على واليھا . بن بدر وھزمھم واستبد بأمره في السوس

خلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني، كان أبوه تاجراً في القطران بنواحي سال، فصرف عبد عبد الحق بن أصكو بمدا

الحق ابنه محمداً ھذا في مھمة وقربه من بين أھل خدمته، وحدثته نفسه بالثورة فاستمال عرب المعقل أوالً بالمشاركة في 

  .حاجتھم عند مخدومه، واإلحسان إليھم حتى اشتملوا عليه

با يحيى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجاء بجملته، وقدم وفده إلى البلد رسالً في بعض الحديث فتقّبض محمد ثم داخل أ

وكان القطراني شرط . القطراني على عبد الحق بن أصكو وأخرجه إلى أبي يحيى بن عبد الحق، فقاده وسرحه إلى مراكش

وأنزل معه بھا من رجاالت بني مرين، حتى إذا ھلك أبو يحيى بن  على أبي يحيى أن يكون والي سجلماسة فأمضى له شرطه،
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عبد الحق أخرجھم محمد القطراني واستبد بأمر سجلماسة، وراجع دعوة المرتضى واعتذر إليه، واشترط عليه االستبداد 

  .فأمضى له شرطه إالّ في األحكام الشرعية

للسكنى في القصبة، وقائداً من النصارى بعسكر للحماية، فعمل وبعث أبا عمر بن حجاج قاضياً من الحضرة، وبعفى السادات 

واستبد السيد بأمر سجلماسة بدعوة المرتضى، واستفحل أمر بني . ابن حجاج الحيلة في قتل القطراني وتوالّه قائد النصارى

ظر يحيى بن وانودين ونزل يعقوب بن عبد الحق بسائط تامستا فسّرح إليھم المرتضى عسكر الموحدين لن. مرين أثناء ذلك

ولحق شيخ . فأجفلوا إلى وادي أّم ربيع، واتبعھم الموحدون فرجعوا إليھم، وغدر بھم بنو جابر فانھزم الموحدون بأمر الرجلين

  .الخلط علي بن أبي علي ببني مرين وارتحلوا إلى أوطانھم

انون يناھضه في رياسة قومه، وغّص به وكان المرتضى قدم يعقوب بن جرمون على قبائل سفيان وكان يعقوب ابن أخيه ك

وولّى المرتضى مكانه ابنه عبد الرحمن، فاستوزر يوسف بن وارزك . وثار به أخواه مسعود، وعلّي بفدفد حين فقتاله. فقتله

رمون وشغل بلّذاته وتصّدى لقطع السابلة ثم نكث الطاعة ولحق ببني مرين فولّى مكانه عّمه عبيد هللا بن ج. ويعقوب بن علوان

ووفد على المرتضى عواج بن ھالل من أمراء الخلط . وعقد له المرتضى، ثم أدال منه بأخيه مسعود لعجزه. ويكّنى بأبي زمام

نازعاً إلى طاعته ومفارقاً لبني مرين، فأنزل مع أصحابه بمراكش وجاء على أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون فتقبض 

ً واستبد على عواج ودفعه إلى علي بن أبي ع لي فقتله، وكان تقبض معه على عبد الرحمن بن يعقوب ووزيريه فقتلوا جميعا

  .برياسة سفيان مسعود بن كانون وبرياسة بني جابر إسماعيل بن يعقوب بن قيطون

 وفي سنة ستين وستمائة عند رجوع يحّيى بن وانودين من واقعة أّم الرجلين خرج عسكرمن الموحدين إلى السوس لنظر محمد

ولقبه علي بن يدر فھزم جموعه وقتله، وعقد المرتضى من بعده على حرب علي بن يدر للوزير أبي زيد بن . بن علي الزلماط

بكيت، وسّرح معه عسكراً من الجند، وكان فيھم دنلب من زعماء النصرانية، فدارت الحرب بين الفريقين، ولم يكن للموحدين 

وكتب بذلك . ن بالئھم، قعد بھم عن ذلك تكاسل دنلب وخروجه عن طاعة الوزيرفيھا ظھور على كثرتھم وقوة جلدھم وحس

وفي سنة إثنتين وستين وستمائة أقبل . للمرتضى فاستقدمه، وأمر أبا زيد بن يحيى الكدميوي باعتراضه في طريقه وقتله

ن بظاھرھا أياماً ھلك فيھا عبد يعقوب بن عبد الحق في جموع بني مرين فنازلوا مراكش واتصلت الحرب بينھم وبين الموحدي

هللا أنعجوب بن يعقوب، فبعث المرتضى إلى أبيه بالتعزية والطفه وضرب له أتاوة يبعث بھا إليه في كل عام فرضي وارتحل 

  .عنھم وهللا أعلم

  وما كان في دولته من األحداث ومھلك المرتضيالخبر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه عفي مراكش 
رين عن  مراكش بعد مھلك أنعجوب فّر من الحضرة قائد حروبه السيد أبو العلى الملّقب بأبي دبوس بن السيد لما ارتحل بنو م

أبي عبد هللا محمد بن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن لسعاية تمّكنت فيه عند المرتضى، وصحبه ابن عمه السّيد أبو موسى 

ثم لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به . داسن كبير ھسكورة فأجارهعمران بن عبد هللا بن الخليفة، فلحقا بمسعود بن كل

وأوعز إلى علي بن أبي . على شأنه واشترط له المقاسمة في العمالة والذخيرة فأمده بالمال، يقال خمسة آالف دينار عشرية

ثم سار إلى ھسكورة ونزل على  .ورجع إلى علي بن أبي علي الخلطي فأمّد بقومه. علّي الخلطي بمظاھرته وإعطاه اآلالت

  . صاحبه مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل ھسكورة وھزرجة

ً عن طاعة المرتضى إلى جملة يعقوب بن عبد  وبعث إليه عزوز بن يبورك كبير صنھاجة في ناحية أزمور، وكان منحرفا

بمسعود بن كانون شيخ سفيان وارتاب المرتضى . الحق، ووفد عليه جماعة من السادة والموحدين والجند والنصارى
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وتتل إسمعيل بن . وبإسمعيل بن نبطون شيخ بني جابر فتقبض عليھما واعتقلھما، وصار الكثير من قومھما إلى أبي دبوس

قيطون في معتقله فانتقض أخوه ثائراً ولحق بھم، وحذر علوش بن كانون مثلھا على أخيه فاتبعھم، وزحف أبو العلى إلى 

غمات وجد بھا الوزير أبا زيد بن بكيت في عسكر لحمايتھا فناجزه الحرب فانھزم ابن بكيت وقتل عامة ولما بلغ أ. مراكش

وسار أبو دبوس إلى مراكش، وأغار علوش بن كانون على باب الشريعة والناس في صالة الجمعة، وركز رمحه . أصحابه

  .بمصراعه

أن أبي دبوس، واألسوار خالية من الحراس والحامية، ودخلت سنة خمس وستين وستمائة والمرتضى بمراكش غافل عن ش

وقصد القصبة فدخلھا من باب الطبول وفّر . فقصد أبو دبوس باب أغمات فتسور البلد من ھنالك، ودخلھا على حين غفلة

وا بطاعتھم المرتضى ومعه الوزيران أبو زيد بن يعلو الكومي، وأبو موسى بن عزوز الھنتاتي، فلحقوا بھنتاتة وألفوھم قد بعث

فرحل إلى كدميوة ومر في طريقه بعلي بن زكداز الونكاسي، كان نزع إليه عن قومه ولم يفد عليه بعد، فنزل به المرتضى 

ورحل معه علي بمن معه إلى كدميوة، وكان فيھا وزيره أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم، فأراد النزول عليه فمنعه ابن 

. وكتب إلى ابن وانودين بمسكره من حاحة. ووجد  بھا عددا من الظھر فمنحھا علي بن زكداز سعد هللا، فسار إلى شفشاوة،

  .وإلى عصوش بمعسكره من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة

وخاطب أبو دبوس علي بن زكداز يرغبه في القدوم عليه، فارتاب المرتضى لذلك ولحق بأزمور فتقّبض عليھا واليھا ابن 

ن أصھره واعتقله وطّير الخبر إلى أبي دبوس، فأمر وزيره السيد أبا موسى أن يكاتبه في كشف أماكن الذخيرة، وكا. عطوش

وبعث . وسألھم بالرحم، فعطف أبو دبوس عليه، وجنح إلى اإلبقاء. فأجابه بإنكار أن يكون ذخر شيئاً عندھم، والحلف على ذلك

  .يهوزيره السيد أبا مسعود بن كانون في إزعاجه إل

ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادات، فكتب خطه إلى السيد أبي موسى بقتله، فقتله واستقل أبو دبوس باألمر وتلقب 

واستوزر السيد موسى وأخاه السيد أبا زيد وبذل العطاء ونظر في الواليات ورفع المكوس عن . الواثق با والمعتمد على هللا

. وقدم عبد العزيز بن عطوش سفيراً إليه في ذلك. عود بن كلداسن وحشة فارتحل إليه إلزالتھاالرعّية وحدث بينه وبين مس

وبلغه أن يعقوب بن عبد الحق نزل تامستا فأوفد عليه حميدي بن مخلوف الھسكوري بھدية فقبلھا، وأكد بينھما العھد وانكفأ 

ً إلى وطنه يز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن، فرجع أبو ورجع حميدي إلى الواثق، ووافق وصول عبد العز. راجعا

وبلغه في طريقه عن عبد العزيز بن السعيد أنه حّدث . مراكش بعد أن عقد ألبي موسى بن عزوز على بالد حاحة دبوس إلى

وأخبره  وساءل عن ذلك السيد أبا زيد بن السيد أبي عمران خليفته،. نفسه بالملك، وأن ابن بكيت وابن كلداسن داخلوه في ذلك

  .بما سمع، وأمره بالقبض عليه وقتله، فأنفذ ذلك

وقدم يحيى بن وانودين الستنفار قبائل السوس من كزولة ولمطة . ثم ارتحل إلى السوس لتمھيده، وحسم علل ابن يدر فيه

ئل من الدور وكنفيسة وصناكة وغيرھم وسار يتقرى المنازل ويستنفر القبائل، ومر بتارودنت فوجدھا قُفرا خالًء إال قال

ونزل على حميدي صھر علي بن يدر وقريبه بحصن تيسخت على وادي السوس، كان لصنھاجة فغلبھم عليه ابن . بخارجھا

يدر وملكه فنازله أبو دبوس وحاصره أياماً، وھزم فيھا جموعه وداخل حميدي علي بن زكداز في إفراج أبي دبوس على 

وطولب بالمال، وبقي معتقال عند ابن زكداز، . فتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيتهسبعين ألف دينار يؤديھا إليه، فأعجله ال

. ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته، فانصرف الواثق إلى حضرته ودخلھا سنة خمس وستين وستمائة . وامتنع ابن يدر بحصنه

ة أبي الحسن بن قطرال وابن أبي وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنه زاحف إلى فبعث بھديته إلى تلمسان صحب
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وسلك بھم على القفر إلى سجلماسة، وبھا . عثمان رسول يغمراسن، وخرج بھم من مراكش ابن أبي مديون السكاسني دليال

وكان يعقوب بن . يحيى بن يغمراسن، فبعثھم مع بعض المعقل إلى أبيه فألفوه بجھة مليانة، فأقام أبم قطرال بتلمسان ينتظره

لما بلغه ذلك نھض إلى مراكش بجيوش بني مرين وعسكر المغرب، ونزل بضواحي مراكش وأطاعه أھل النواحي  عبد الحق

. ونھض إليه أبو دبوس في عساكر الموحدين فاستجره يعقوب إلى وادي أغفو، ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفر عسكره

قوب بن عبد الحق فدخل مراكش في المحرم فاتح سنة ثمان وبادر يع. وانھزم يريد مراكش، والقوم في أتباعه فأُدرك وقُتل

وستين وستمائة وفر بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلھم بعد أن كانوا بايعوا عبد الواحد بن أبي دبوس، وسفوه المعتصم 

  .مدة خمسة أيام وخرج في جملتھم، وانقرض أمر بني عبد المؤمن والبقاء  وحده

  الخبر عن ھسكورة
وأما سواھم من بطون كنفيسة فأنفقتھم . ما ھسكورة وھم أكثر قبائل المصامدة، وفيھم بطون كثيرة أوسعھا بطن ھسكورةوأ

وأما ھسكورة فكان لھم بين . الدولة بما تولوا من مشايعتھا وإبرام عقدتھا، فھلك رجاالتھم في إنفاقھا سبل األمم قبلھم في دولھم

وكان جبلھم . وغلبھم إال أنھم كانوا أھل بدو ولم يخالطوھم في ترفھم وال أنغمسوا في نعيمھمالموحدين مكان واعتزاز بكثرتھم 

واعتصموا منه باآلفاق الفدد واليفاع األشّم والطود الشاھق، قد لمس األفالك . الذي أوطنوه من حالة دون القنة منھا والذروة

الرياح العواصف الدجوة وألقى إلى خبر السماء بإذنه، وأظل  وتلفع بالسحاب في مروطه، وآوى بيده ونظم النجوم في مفرقه

ولما انقرض أمر . على البحر األخضر بشماريخه، واستدبر القفر من بالد السوس بظھره، وأقام سائر جبال درن في حجره

ستكانوا الموحدين وتغلب بنو مرين على المصامدة أجمع، وساموھم خطة الخسف في وضع الضرائب، والمغارم عليھم فا

لعزھم وأعطوھم يد الطواعية، واعتصم ھسكورة ھؤالء بمعقلھم واعتزوا فيه بمنعتھم ؛  فلم يغمسوا في خدمتھم يداً  وال 

فإذا زحفت الحشود وتمّرست بھم . أعطوھم مقاداً وال رفعوا بدعوتھم راية إنما ھي منابذة ألمرھم وامتناع عليھم سائر األيام

روفة وأتاوة غير ملتزمة ورئيسھم مع ذلك يستخلص جبايتھم لنفسه ويدفعھم في المضايق لحمايته، العساكر دافعوھم بطاعة مع

وربما تخطاھم إلى بعض قبائل الجبل ومن قاربه من أھل بسائط السوس يعسكر بذلك للرجل من قومه ھكسورة وكنفيسة، 

  .وبالحشد من العرب الموطنين بأرض السوس

بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف،  -معقل وھم بطن الثبانات، وكان رئيسھم في ما ذكرناوسفيان وھم بطن الحارث ومن ال

وھلك سنة ثمانين وستمائة، وكان منتحالً . وحرروا لسان األعجمين ھو عبد الواحد، وكان له في االستبداد والصرامة ذكر

ً لفروع الفقه ً في الفلسفة يقال إن األح. للعلم واعية له جماعة لكتبه ودواوينه حافظا اديث المدونة كانت من محفوظاته، محبا

مطالعاً لكتبھا حريصاً على نتائجھا من علم الكيمياء والسيمياء والسحر والشعوذة، مطلعاً على الشرائع القديمة والكتب المنزلة 

بعده ابنه عبد هللا، وكان ثم ولي من . ويجالس أحبار اليھود حتى لقد اتھم في عقيدته ورمي بالرغبة عن دينه. التوراة بكتب

ولما فرغ السلطان أبو حسن من شأن . مقتفياً سنن أبيه في ذلك، وخصوصاً في انتحال السحر واالستشراف إلى صنعة الكيمياء

أخيه عمر، وسكن فتنة المغرب، ودوخ أقطاره وحل معتصمه بالعساكر وأوطأ ساحاته لكتائب رجاله دون من يمده من أعراب 

ه، بما كان من تغلبه على بالدھم واقتضائه بطاعتھم وإنزال عماله بالعساكر بينھم، فالذ منه عبد هللا السوس من ورائ

  .السكسيوي بطاعة معروفة، رھن فيھا ابنه، واشترط للسلطان الھدية والضيافة فتقبل منه، ومنحه جانب الرضى

البالد المراكشية من المشايخ اجتمع رأي المأل من ولما كانت نكبة السلطان بالقيروان، واضطراب المغرب فتنة وخال ّجو 

وأحكموا عقد االتفاق بينھم وأجمعوا تخريبھا بما كانت داراً لإلمرة ولمقام الكتائب  المصامدة على النزول إلى مراكش
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. ة على األيامالمجمرة، وزعم عبد هللا السكسيوي ھذا بإنفاذ ذلك فيھا، وضمن ھو تخريب المساجد لتجافيھم عنھا فكانت مذكور

ثم انحل عزمھم وافترقت جماعتھم وكلمتھم بما كانت من استقامة الدولة بفاس واجتماع بني مرين علن السلطان أبي عّنان كما 

  .يذكر بعد فانحجر كل منھم بوجاره

الفضل بن مطرح ولحق أخوه أبو . ولما فرغ أبو عّنان من شأن أبيه، واستولى على المغرب األوسط وغلب عليه بنو عبد الواد

اغترابه في األندلس بالطاعة يروم اإلجازة إلى المغرب لطلب حقه، فأركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به، ولحق بعبد 

. فجرد أبو عنان العزائم إليھم وعقد لوزيره فارس بن ميمون بن وادرار على حربھم. هللا السكسيوي فأواه وظاھره على أمره

. وأناخ بساحته سنة أربع وخمسين وستمائة واختط بسفح الجبل مدينة لحصاره سماھا القاھرةواستخرج جيوش المغرب 

وأخذت بمخنقه وزاحت بمناكبھا أركان معقله حتى الذت للسلم، واشترط أن ينبذ العھد إلى أبي الفضل المصري عنده يذھب 

د هللا السكسيوي أليام السلطان أبي سالم إبنه محمد وخرج على عب. حيث يشاء فتقبل منه، وعقد له سلماً على عادته وأفرج عنه

المعروف في لغتھم أيزم ومعناه األسد، فغلبه على أمره ولحق عبد هللا بعامر بن الھنتاتي كبير المصامدة لعھده وعامل السلطان 

ً ونضه حتى وفد على السلطان، واستوھب في ذلك ثم أجمع على  .عليھم، فاستجاش به ووعده عامر النصرة وأمھله عاما

وزحف عبد هللا حتى نزل بالقاھرة، وأخذ بمخنق أبيه . نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب أھل واليته أن يكون معه يدا

وفر . ثم داخله بعض بطانته ودله على بعض العورات اقتحم منھا الجبل وثاروا بإبنه أيزم فصاح به عبد هللا وقومه. وأشياعه

سف من نواحي الجبل وقتل واسترجع عبد هللا ملكه، واستقلت قدمه إلى أن مكر به ابن عمه يحيى بن محمد أمامھم فأدرك بتال

سليمان حين بلغ استبداد الوزير عمر ين عبد هللا على سلطان المغرب واستبداد عامر بن محمد بوالية مراكش وثأر منه يحيى 

ً على سكسيوة إلى سنة خمس وسبعين وستمائة . ه األولىھذا بأبيه سليمان وھو عم عبد هللا، وكان قتله أيام إمارت وأقام مملكا

ثم خرج عليھم ألعوام من استقالله . فثار عليه أبو بكر بن عمر بن خرو فقتله بأخيه عبد هللا، واستقل بأمر سكسيوة ومن إليھم

نت بعد رحلتي الثانية من المغرب سنة ينقل لي من تعريفه إال أن إسمه عبد الرحمن، ألن ثورته كا ابن عم له من أھل بيته لم

واستبد بأمر الجبل إلى ھذا العھد فيما زعم . ست وسبعين وستمائة، فأخبرني الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بكر بن عمر وقتله

ثم بلغني سنة ثمان وثمانين وستمائة أن عبد الرحمن ھذا ويعرف بأبي زيد بن مخلوف بن . وھو سنة تسع وسبعين وستمائة

وهللا وارث . ر آجليد قتله يحيى بن عبد هللا بن عمر، واستبد بأمر ھذا الجبل وھو اآلن مالكه، وھو أخو أيزم بن عبد الهعم

  .األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين

  :بقية قبائل المصامدة
الجبل أو ساحته فھم  من سوى ھؤالء السبع مثل ھيالنة وحاحة ودكالة وغيرھم مفن أوطن ھضاب) وأبا بقة قبائل المصامدة(

وھناك رباط . ودكالة منھم في ساحة الجبل من جانب الجوف مما يلي مراكش إلى البحر من جانب الغرب. امم ال تنحصر

آسفى المعروف ببني ماكر من بطونھم وبين الناس اختالف في انتسابھم في المصامدة أو صنھاجة وتجاورھم من جانب 

ل البحر وجبل درن في بسيط ھناك يفضي إلى السوس، يعثره من حاحة ھؤالء خلق الغرب في بسيط ينعطف ما بين ساح

. أكثرھم في خفر الشعراء من الشجر المعروف بأرجان، يتحصنون بملتفھا وأدواحھا ، ويعتصرون الزيت ألدامھم من ثمارھا

  .م فيطرفون بهوھو زيت شريف طيب اللون والرائحة والطعم يبعث منه العمال إلى دار الملك في ھداياھ

وبأخر مواطنھم مما يلي أرض السوس، وفي القبلة عن جبل درن بلدة دنست وبھا معظم ھذه الشعراء ينزلھا رؤساؤھم، 

ورياستھم في بطن منھم يعرفون بمغراوة، وكان شيخھم لعھد السلطان أبي عنان إبراھيم بن حسين بن حماد بن حسين، وبعده 
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واستمرت رياسته عليھم إلى أعوام ست وسبعين . وبعده ابن عمھم خالد بن عيسى بن حمادابنه محمد بن إبراھيم بن حسين، 

وسبعمائة أيام استيالء السلطان عبد الرحمن بن بطوسن على مراكش، فقتله شيخ بني مرين ير بن عمر الورتاجي من بني 

ً أھل مغرم  واسع وجباية موفورة فيما علمناه، و ويغالن منھم وما أدري لمن صارت رياستھم من بعده وھم دكالة جميعا

  .الخلق واألمر وھو خير الوارثين

زيد بن السيد أبي عمران خليفته وأخبره  كان الواثق جھز لحرب أحد أمراء المصامدة ، فكان وزيره داخله في ذلك السيد أبا

ھالل بن يدر فيه علله، وقدم يحيى بن  ثم ارتحل إلى السوس لتمھيده، وحسم. بما سمع، وأمره بالقبض عليه وقتله فأنفذ ذلك

وانودين الستنفار قبائل السوس من كزولة ولمطة وكنفيسة وصناكة وغيرھم، وسار يتعدى المنازل ويستنفر القبائل وھو 

ونزل على حميدين صھر علي بن يدر وقريبه بحصن تيسخت على . بتارودنت فوجدھا قفراً خالء إال قليالً من الدور بخارجھا

  .السوس، كان لصنھاجة فغلبھم عليه ابن يدر وملكه فنازله أبو دبوس وحاصره أياماً وھزم فيھا جموعهوادي 

إليه، فأعجله الفتح من ذلك ونجا بدمائه  وداخل محمد بن علي بن زكدان في إفراج أبي دبوس على سبعين ألف دينار يؤديھا

تنع علي بن يدر بحصنه، ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف إلى بيته، وطولب بالمال وبقي معتقالً عند ابن زكدان، وام

الواثق إلى حضرته ودخلھا سنة خمس وستين وستمائة، وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنھى إليه فبعث بمرتبه 

يون الونكاسي خرج إليھم من مراكش ابن أبي مد. إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطران وابن أبي عثمان رسول يغمراسن

دليالً وسلك بھم على الثغر إلى سجلماسة، وبھا يحيى بن يغمراسن فبعثھم مع بعض المعقل إلى أبيه، وألفوه بجھة مليانة فأقام 

وكان يعقوب بن عبد الحق لما بلغه ذلك نھض إلى مراكش بجيوش بني مرين ونزل بضواحي . ابن قطرال بتلمسان ينتظره

ثم ناجزه الحرب . ونھض إليه أبو دبوس بعساكر الموحدين فاستجره يعقوب إلى وادي أعفر مراكش وأطاعه على النواحي

وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في . فاختل مصافه وفر عساكره وانھزم يريد مراكش والقوم في أتباعه فأدرك وقتل

معاقلھم بعد أن كانوا بايعوا عبد الحق أحد بني أبي  المحّرم فاتح سنة ثمان وستين وستمائة وفر بقية المشيخة من الموحدين إلى

  .دبّوس وسموه المعتصم مّدة من خمسة أيام وخرج في جملتھم وانقرض مر بني عبد المؤمن والبقاء  وحده 

  راكش وتصاريف أحوالھم لھذا العھدبعد انقراض دولتھم بمالخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن 
عا المھدي إلى أمره في قومه من المصامدة بجبال درن، وكان أصل دعوته نفي التجسيم الذي إليه مذھب أھل المغرب لما د

فسمى لذلك دعوته . باعتمادھم ترك التآويل في المتشابه من الشريعة، وصرح بتكفير من أبى ذلك أخذا بمذھب التكفير بالمثال

ً ع لى الملثمين مثال مذاھبھم إلى اعتقاد الجسمية، وخص بالمزية من دخل في دعوته دعوة التوحيد، وأتباعه بالموحدين، نعيا

وكان أھل تلك السابقة . قبل تمكنھا، وجعل عالمة تمكنھا فتح مراكش، فكان إنما اختص بھذا اللقب أھل السابقة قبل ذلك الفتح

لمھدي، وھنتاتة، وتينملل وھم الذين بايعوه مع ھرغة وھم قبيلة اإلمام ا: قبل فتح مراكش ثماني قبائل، سبعة من المصامدة

  .ھرغة على اإلجارة والحماية، وكنفيسة، وھزرجة وكدميوة ووريكة

كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته، دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت لھم المزية بسابقة عبد : وثمانية قبائل الموحدين

وقاموا باألمر وحملوا سريره وأنفقوا في مذاھبه وممالكه . ة ھذه السابقة وإسمھاالمؤمن وسابقتھم فاختص ھؤالء القبائل بمزي

وجرت عليھم . وبقي من بقي منھم بجبالھم ومعاقلھم بقية حتوف. في سائر األقطار على نسبة قربھم من صاحب األمر وبعدھم

في عداد الغارمين من الرعايا، وصاروا يولون ذيل زناتة من بعد الملك أذيال الغلب والقھر حتى ألقوھم باألتاوات وانتظموا 

  . عليھم من زناتة ومن رجاالتھم أخرى، وفي ذلك عبرة وذكرى ألولي األلباب والملك  يورثه من يشاء
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  ھرغة
 فأما ھرغة وھم قبيل اإلمام المھدي قد دثروا وتالشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه، لما كانوا أشد القوم بالء في القيام

ولم يبق منھم إال أخالط وأوشاب أمرھم إلى غيرھم من . وتعصبھم على أمره بالدعوة، وأصالھم لنارھا بقرابتھم من صاحبھا،

 ً   .رجاالت المصامدة ال يملكون عليھم منه شيئا

  تينملل
داره ومسجده بينھم،  وكذا تينملل إخوانھم في التعصب على دعوة المھدي واالشتمال عليه والقيام بأمره حتى تھيز إليھم وبنى

فكان يعطيھم من الفيء بمقدار حظھم من االستيالء، وأبعدوا في ممالك الدولة وعماالتھا فانقرض رجاالتھم، وملك غيرھم من 

المصامدة أمرھم عليھم، وقبر اإلمام بينھم لھذا العھد على حاله من التجلة والتعظيم وقراءة القرآن عليه أحزاباً بالغدو والعشي، 

اھده بالزيارة وقيام الحجاب دون الزائرين من الغرباء لتسھيل اإلذن، واستشعار األّبھة وتقديم الصدقات بين أيدي زيارته وتع

على الرسم المعروف في احتفال الدولة، وھم مصممون مع ذلك وكافة المصامدة أن األمر سيعود، وإن الدولة ستظھر على 

  .دھم المھدي ال يشكون في ذلك وال يستريبون فيهأھل المشرق والمغرب وتمأل األرض كما وع

  ھنتاتة
ً لھم، بما كانوا عليه من الكثرة والبأس،  وأما ھنتاتة وھم تلو القبيلتين في األمر، وكل من بعدھم فإنما جاء على أثرھم وتبعا

يقية دولة كما نذكره، وكانت لھم بأفر. ومكان شيخھم أبي حفص عمر بن يحيى من صحابة اإلمام واالعتزاز على المصامدة

فأنفقت الدولتان منھم عوالم في سبيل االستظھار بھم، وبقي بموطنھم المعروف بھم من جبال درن، وھو الجبل المتاخم 

ولما تغلب بنو . ولھم في قومھم مكان بامتناع معقلھم وإطالله على مراكش. لمراكش على توسط من االستبداد والخضوع

كانوا مسخوطين في آخر دولة  ا عنھم أسباب الدعوة كان لرؤسائھم أوالد يونس انحياش إليھم بمامرين على المصامدة، وقطعو

وكان علي بن محمد كبيرھم لعھد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق . بني عبد المؤمن، فاختصوھم باألثرة والمخالصة

لملياني الكاتب بكتاب لبس فيه، وأنفذه عن السلطان وھلك سنة سبع وسبعين وستمائة على يد ابن ا. خالصة له من بين قومه

علي بن محمد فقام السلطان لھا في ركائبه، وندم : البنه أمير مراكش بقتل رھط من مشيخة المصامدة في اعتقاله، كان منھم

ولما . يعقوب على ما فرط من أمره في إفالت ابن الملياني على ما نذكره من أمر ھذه الواقعة في أخبار السلطان يوسف بن

ولي السلطان أبو سعيد وانقطع عن المصامدة ما كان لھم من أثر الملك والسلطان، وانقادوا للدولة رجع بنو مرين إلى التولية 

عليھم من رجاالتھم، وتداولوا بينھم في ذلك واختار السلطان بعد صدر من دولته موسى بن علي بن محمد للوالية على 

د له وأنزله مراكشن فاضطلع بھذه الوالية سنين رسخت فيھا قدمه، وأورثھا أھل بيته، وصار لھم بھا المصامدة ھـجبايتھم، فعق

  .في الدولة مكان انتظموا به في الوالية، وترشحوا للوزارة

ولما ھلك موسى عقد السلطان من بعده ألخيه محمد، وأجراه على سننه إلى أن ھلك فاستعمل السلطان بنيه في وجوه خدمته، 

ولما ارتحل السلطان أبو الحسن إلى أفريقية صحبة عامر فيمن صحبه من أمراء المصامدة وكافة . عقد لعامر منھم على قومهو

الوجوه، حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع وأربعين وسبعمائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من تنويه 

ولما فصل من تونس ركب الكثير من حرمه وخطاياه السفن لنظر عامر . فكفاه ھّمھاواستنام إليه فيھا . الخطة وسعة الرزق

ھذا، حتى إذا غرق األسطول بالسلطان أبي الحسن بما أصابھم من عاصف الريح رمى الموج بالسفينة التي كانوا بھا إلى 
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ان المستبد على أبيه بملك المغرب، فامتنع المرّية من ثغور األندلس، فأنزل بھا كرائم السلطان لنظره وبعث عنھن ابنه أبو عن

  .من إسالمھن إليه وفاء بأمانته في خدمتھم

وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحرية إلى الجزائر سنة خمسين وسبعمائة، وزحف إلى بني عبد الواد ففلّوه ونھض 

ھا إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب إلى المغرب، وسلك إليه القفر حتى نزل بسجلماسة فقصده أبو عنان فخرج عن

وكان عبد العزيز بن محمد شيخاً . جبل ھنتاتة جشم، فاحتشد، ولقي ابنه أبا عنان بجھات ام ربيع فكانت الدبرة عليه، ونجا إلى

وت دونه عليھم منذ مغيب عامر، وكان في جملته، وخلص معه فأنزله عبد العزيز بداره، وتدامر ھو وقومه على إجارته والم

وجاء السلطان أبو عنان في كافة بني مرين إلى مراكش فخيم بظاھرھا واحتشد لحصارھم أشھراً حتى ھلك . فاعتصم بمعقلھم

السلطان أبو الحسن كما نذكره بعد، فحملوه على األعواد ونزلوا على حكم أبي عنان فكرمھم ورعى لھم وسيلة ھذا الوفاء، 

استقدم عامراً كبيره من مكانه بالمرية، فقدم بمن ألمانته من حظايا السلطان وحرمه فلقاه وعقد لعبد العزيز على إمارته، و

 ً   .السلطان مبرة وتكريماً ، وأناله من اعتنائه حظا

ثم عقد السلطان لعامر سنة أربع وخمسين وسبعمائة على سائر المصامدة، . وتخفى له أخوه عبد العزيز عن األمر فأقره نائبا

وھلك السلطان أبو . ايتھم فقام بھا مضطلعاً، وكفاه مھم األعمال المراكشية حتى عرف عناءه فيھا وشكر له كفايتهواستعمله لجب

عنان، واستبد على ابنه السعيد وزيره الحسن بن عمر المودودي وكان ينفس عليه ما كان له من الترشيح للرتبة، وبينھما في 

. معقله في جبل ھنتاتة، وحمل معه ابن السلطان أبي عنان الملقب بالمعتمد ذلك شحناء، فخشي بادرته وخرج من مراكش إلى

وكان أبوه عقد له يافعاً قبيل وفاته على مراكش لنظر عامر فخلص به إلى الجبل، حش إذا استوت قدم السلطان أبي سالم في 

ليه، وأوفد ابن أخيه محمد المعتمد فتقيل وفد عليه عامر بن محمد مع رسله إ. األمر، واستقل بملك المغرب سنة ستين وسبعمائة

ثم عقد له على قومه، ثم استنفره معه إلى تلمسان، ولم يزل مقيماً ببابه إلى قبيل . السلطان وفادته، وشكر وفاءه، وأقام ببابه مدة

  . وفاته فأنفذه لمكان إمارته

ي على ما نذكره، وكانت بينه وبين عامر بباب ولما ھلك السلطان أبو سالم واستبد بالمغرب بعده عمر بن عبد هللا بن عل

السلطان صداقة ومالطفة وصل يده بيده، وأكد العھد معه على سد تلك الفرجة، وحّول عليه في حوط البالد المراكشية وأن ال 

ر تلك الناحية، وفوض إليه أم. يؤتى من قبله، وكان زعيماً بذلك، وعقد له على األعمال المراكشية وما إليھا إلى وادي أم ربيع

واقتسما المغرب شق األبلمة وخلص إليه األعياص من ولد السلطان أبي سعيد أبو الفضل بن السلطان أبي سالم، وعبد المؤمن 

وساءت الحال بينه وبين عمر . بن السلطان أبي علي، فاعتقل عبد المؤمن وأمكن أبا الفضل من إمارته على ما نذكر بعد

وحل عبد المؤمن . بني مرين وكافة العسكر، واعتصم بجبلة وقومه واستبد على األميرين عندهونھض إليه من فاس بجموع 

فلما رأوا . من معتقله يجاجىء به بني مرين لما كانوا يؤملون من واليته واستبداده لما أسفھم من حجر الوزراء لملوكھم

هللا على ما كان عليه من مقاسمته إياه في أعمال  استبداد عامل عليه أعرضوا عنه، وانعقد السلم بينه وبين عمر بن عبد

واستقل عامر بناحية مراكش وأعمالھا، حتى إذا ھلك عمر بن عبد هللا بيد عبد العزيز ابن السلطان أبي . المغرب، ورجع

ونذر . بد هللالحسن كما نذكره، حدثت أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم نفسه بالھتك بعامر بن محمد، كما فتك عمه بعمر بن ع

واستحكمت لذلك . بذلك فاحتمل كرائمه وصعد إلى داره بالجبل، ففتك أبو الفضل بعبد المؤمن ابن عمه، كان معتقالً بمراكش

  .وبعث إلى السلطان عبد العزيز فنھض من فاس في جموعه سنة تسع وستين وسبعمائة. السفرة بينه وبين عامر بن محمد
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وطلب عامراً في الوفادة . وتقبض عليه عمه السلطان عبد العزيز وقتله كما نذكر في أخباره وفر أبو الفضل فلحق بتادالّ،

وعقد على مراكش وأعمالھا لعلي بن أخانا من . فخشيه على نفسه واعتصم بمعقله فرجع إلى حضرته، واستجمع عزائمه

وقع به وتقبض على طائفة من بني مرين صنائع دولتھم، وأوعز إليه بمنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه ، وأ

وصنائع السلطان في المعركة أودعھم سجنه، فحرك بھا عزائم  السلطان، ونھض إليه في قومه من بني مرين وعساكر 

 ً   .المغرب، وأحاط به ونازله حوالً كريتا

سيراً إلى السلطان فقئده، وقفل وتقبض عليه عند اقتحام  فسيق أ. ثم تغلب عليه سنة إحدى وسبعين وسبعمائة، وانفضت جموعه

ثم أمر به فتل إلى مصرعه، وامتحن جلداً بالسياط وضرباً . ولفا قضى نسك الفطر من سنته أحضره ووبخه. به إلى الحضرة

بين يدي مھلك عمه وعفا  وعقد السلطان على قومه لفارس ابن أخيه العزيز كان نزع إليه. بالمقارع حتى فاض عفا هللا عنه

عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر من السالمة بحظ،  أبي يحيى بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الجبل عليھم، أشارعن ابنه 

  .وأصاره السلطان في جملته

. ثم ھلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيز، واضطرم المغرب فتنة بعد مھلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين سبعمائة

ونزع إليه أبو . إيالة السلطان عبد الرحمن بن علي الملقب بأبي يفلوسن ابن السلطان أبي عليوصارت أعمال مراكش في 

ثم اّتھمه باحتجاز األموال منذ عھد أبيه، وشره إلى استصفائه، ونذر به ابن عامر فلحق . يحيى بن عامر فعقد له على قومه

مھلكه فيھم أعوام ثمانين وسبعمائة وهللا وارث األرض  وكان. ببعض قبائل المصامدة جيرانھم بأطراف السوس، ونزل عليھم

  .ومن عليھا

  كدميوة
ً لھنتاتة وتينملل في األمر، وجبلھم لصق جبل ھنتاتة . وكان رؤساؤھم لعھد الموحدين بنو سعد هللا. وأما كدميوة وكانوا تبعا

د هللا بعض الشيء بحصن تافرجا ولما تغلب بنو مرين على المصامدة، ووضعوا عليھم الضرائب، وامتنع يحيى بن سع

وتيسخت من جبلھم، وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني مرين، واختلفت إليھم العساكر إلى أن ھلك يحيى بن 

. سعد هللا سنة أربع وتسعين وستمائة، وعساكر يوسف بن يعقوب مجھزة على حصاره، فھدموا حصونه، وأذلوا من قومه

ثم تقبض على أمراء المصامدة، . يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عھد أبيه فعقد له عليھمواستخلص السلطان 

واعتقله فيمن اعتقل منھم، حتى إذا فعل ابن الملياني فعلته في استھالكھم لعداوة عمه بتلبيس الكتاب على لسان السلطان البنه 

. ل معه بنوه عيسى وعلي ومنصور، وابن أخيه عبد العزيز بن محمدعلى أمير مراكش، فقتل عبد الكريم فيمن قتل منھم، وقت

  .وامتعض السلطان لذلك وأفلت ابن الملياني من عسكره لحصار تلمسان فدخلھا

وكانت بينه وبين عامر بن . من بيت بني سعد هللا أيام السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان.. ثم قام بأمر كدميوة عبد الحق بن

فلما استفحل أمر عامر بالوالية على . ھا لصق العمالة، شأن المجاورين من القبائل، وقديم العداوة بين السلفمحمد فتنة جر

مراكش وسائر المصامدة، نبذ إلى عبد الحق العھد ونحلة الخالف والمداخلة للسكسيوي شيخ الفتنة المستعصي منذ أول الدولة، 

. ومشايخ السلطان التي كانت بمراكش لنظره، فافتتح عليه معقله عنوة وقتلهفصمد إليه سنة سبع وخمسين وسبعمائة في قومه 

واستولى على كدميوة ولحق بنو سعد هللا بفاس، وأقاموا بھا، حتى إذا خاض السلطان أبو سالم البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي 

  لما استولى على البلد الجديد واستقل بسلطانه،ف. عنان ونزل بغمارة، نزع إليه يوسف بن سعد هللا واعتقد منه ذمة بسابقيته تلك
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ً لوسيلته فأقام في واليته مدة السلطان أبي سالم وكان عامل مراكش محمد بن أبي العلى من حاشية . عقد له على قومه رعيا

  .وبيوت الوالة بالمغرب معوالً فيھا على مظاھرته. السلطان

 على الملوك بعده، بادر لحين ثورته بالعقد لعامر على أعمال مراكش ولما ھلك السلطان أبو سالم واستبد عمر بن عبد هللا

ليستظھر به، وطير إليه الكتاب بذلك فنزل إلى مراكش وقتل بھا يوسف بن سعد هللا، ونكب بأبي العلى ثم قتله وألحقه بأبي عبد 

وهللا قادر على ما يشاء وبيده تصاريف  وذھبت الرئاسة من كدميوة برھة من الدھر، ثم رجعت إليھم في بني سعد هللا،. الحق

  .األمور ال رب سواه ،وال معبود إال إّياه

  وريكة
وھلك فيھا من . وأما وريكة فھم مجاورون لھنتاتة، وبينھم فتنة قديمة وحرب متصلة ودماء مطلولة، كانت بينھم سجاالً 

ھم الشوكة وأصاروھم في الجملة وهللا وارث األرض فخضدوا من الفريقين أمم إلى أن غلبھم ھنتاتة باعتزازھم  ھم بالوالية،

  .ومن عليھا وهللا تعالى أعلم  بغيبه وھو على كل شيء قدير

  بنو يدر أمراء السوس
  بني عبد المؤمن وتصاريف أحوالھم الخبر عن بني يذر أمراء السوس من الموحدين بعد انقراض
ة، وكان المرتضى قد استوزره، ثم سخطه وعزله سنة خمسين كان أبو محمد بن يونس من علية وزراء الموحدين من ھنتات

وكان من أھل قرابته علي بن يدر من بني باداس ففر إلى . وستمائة وألزمه داره بتامصلحت، وفر عنه قومه وحاشيته وقرابته

من  السوس وجاھر بالخالف سنة إحدى وخمسين وستمائة ، ونزل بحصن تانصاحت سفح الجبل حيث يدفع وادي السوس

ثم تغلب على . درن، وشّيده وحّصنه، وتغلّب على حصن تيسخت من أيدي صنھاجة وشيده، وأنزل فيه ابن عمه بو حمدين

بسيط السوس وجأجأ بني حسان من أعراب المعقل من مواطنھم من نواحي ملوية إلى بالد الريف، فارتحلوا إليه وعاث بھم  

وأجلب على عامل الموحدين بتارودنت، وضيق عليه المسالك، . استوفى جبايتھمفي نواحي السوس، وأطاع له كثير من قبائله ف

واتھم الوزير أبو محمد بن يونس بمداخلته، وعثر على كتابه إلى علي بن يدر فأمر المرتضى باعتقاله وقتله سنة . وتفاقم أمره

موحدين والجند، وعقد له عليھا فنزل وأغزى أبا محمد بن أصناك إلى بالد السوس في عسكر ال. إثنتين وخمسين وستمائة

تاودنت  وتحّصن علي بن يدر تيونودين، وزحف إليه ابن أصناك في عسكره فھزمه ابن يدر  وقتل كثيراً منھم، ورجع إلى 

وأقام علي بن يدر على حاله من الخالق، وأغزاه المرتضى محمد بن علي أزلماط في عسكر من الموحدين . مراكش مقلوالً 

وستمائة فھزمھم وقتل ابن زلماط، فعقد المرتضى من بعده على السوس لوزيره أبي زيد بن بكيت فزحف إليه، سنة ستين 

واستفحل أمر ابن يدر ببالد السوس واستخدم األعراب من بني الشبانات . ودارت الحرب بينھما ملياً، وانقلب من غير ظفر

وجبى األموال واستخدام الرجال . من شعوب لمطة وصناكة وأطاعته القبائل من كزولة ولمطة وزكن ولخس. وذوي حسان

  .وحروب يستظھر في أكثرھا بذوي حّسان كان جنده ألف فارس وكان بينه وبين كزولة فتن - يقال

ولما استولى أبو دبوس على مراكش سنة خمس وستين وستمائة، وفرغ من تمھيد ملكه بھا اعتزم على الحركة إلى السوس 

وقدم بين يديه يحيى بن وانودين الحتشاد القبائل، ومر بالجبل ثم أسھل من تامسكروط إلى  بسيط ورحل من مراكش، ، 

وقصد تيزخت ومر بتارودنت وعاين أثر الخراب . السوس، ونزق على بنى باداسن قبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونودين

اً من القبائل لحصاره، وكان به حمدين ابن عم علي الذي بھا من عيث ابن يدر ولما بلغ حصن تيزخت خيم بساحته وحشر أمم
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 ً ولما اشتد عليه الحصار داخل علي بن زكداز من مشيخة بني مرين كان في جملة أبي دبّوس فداخله . بن يدر فحاصره أياما

  .في الطاعة، وتقبل السلطان طاعته على النزول عن حصنه

. ن، وفر حمدين إلى بيت علي بن زكداز فأمره السلطان باعتقالهثم أعجلته الحرب واقتحم عليھم الجبل ولجوا إلى الحص

وارتحل أبو دبوس إلى محاصرة علي بن يدر فحاصره . واستولى السلطان على الحصن وأنزل به  بعض السادات لواليته

طان عن حصاره ولما اشتد عليه الحصار رغب في اإلقالة ومعاودة الطاعة فتقبل وأقلع السل. أياماً، ونصب عليه المجانيق

ولما استولى بنو مرين على مراكش سنة ثمان وستين وستمائة استبد علي بن يدر بملك السوس، واستولى . وقفل إلى حضرته

فزحفوا إليه، وكانت عليه الدبرة وقتل سنة . وقواعده ومعاقله وأرھف حده لألعراب على تارودنت وإيفري وسائر أمصاره

ثم ھلك وقام بأمرھم أخوه علي بن الحسن بن . ه علي ابن أخيه عبد الرحمن بن الحسن مدةثمان وستين وستمائة، وقام بأمر

ولما صار أبو علي ابن السلطان أبي سعيد إلى ملك سجلماسة بصلح عقده مع أبيه كما نذكر في أخبارھم، فنزلھا وشيد . يدر

وفر ابن يدر . وال ابن يدر فغزاه من سجلماسةملكه بھا، واستخدم كافة عرب المعقل فغزاه في ملك السوس وأطمعوه في أم

واستولى السلطان أبو علي على حصنه نانصاصت وسائر أمصار السوس، واستصفى ذخيرته . أمامه إلى جبال نكيسة

  .وأمواله، ورجع إلى سجلماسة

بن الحسن، وصار فى ولحق به عبد الرحمن بن علي . ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض ملك بني يدر

وأنزل السلطان بأرض السوس مسعود بن إبراھيم بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه، وعقد له على تلك العمالة إلى . جملته

وھلك حّسون وانفض العسكر من ھنالك، وتغلب عليه . وعقد ألخيه حّسون من بعده إلى أن كانت نكبة القيروان. أن ھلك

ولما استبد أبو عنان بملك المغرب من بعد أبيه . بانات، ووضعوا على قبائله األتاوات والضرائبالعرب من بني حسان والش

أغزى عساكره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسين وستمائة فملكه، واستخدم القبائل والعرب من أھله، 

  .به ورّتب المسالح بأمصاره وقفل إلى مكان وزارته فانفّضت المسالح ولحقت

وبقي عمل السوس ضاحياً من ظّل الملك لھذا العھد، وھو وطن كبير في مثل عرض البالد الجريدية وھوائھا المتصل من لدن 

وھذا الوطن، قبلة جبال درن ذو عمائر . البحر المحيط إلى نيل مصر الھابط من وراء خط االستواء في القبلة إلى اإلسكندرية

وحصون، يحّدق وادي السوس ينصب من باطن الجبل إلى ما بين كالوة وسيكسيوة،  وقرى ومزارع وفدن وأمصار وجبال

ً إلى أن ينصب في البحر المحيط والعمائر متصلة حفافي ھذا الوادي ذات الفدن والمزارع  ويدفع إلى بسيطه، ثم يمّر مغربا

وبين مصب ھذا الوادي في . تارودنت وعند مصب ھذا الوادي من الجبل في البسيط مدينة. وأھلھا يتخذون فيھا قصب السكر

البحر ومصب وادي ماسة مرحلتان إلى ناحية الجنوب على ساحل البحر، وھنالك رباط ماسة الشھير المعروف بتردد األولياء 

  .وتزعم العامة أّن خروج الفاطمي منه. وعبادتھم

ً إلى زوايا أوالد بنو نعمان مرحلتان في الجنوب كذلك على ساحل  البحر، وبعدھا على مراحل مصب الساقية ومنه أيضا

وفي قبلة جبال . وفي رأس وادي السوس جبل زكندر قبلة جبل الكالوي. الحمراء وھي منتھى مجاالت المعقل في مشايتھم

درن جبال نكيسة تنتھي إلى جبال درعة ويعرف اآلخر منھا في الشرق بابن حميدي ويصب من جبال نكيسة وادي نول ويمّر 

ً إل الوادي بلد تاكاوصت محّط الرقاق والبضائع بالقبلة، وبھا سوق في يوم واحد من  وعلى ھذا. ى أن يصب في البحرمغربا

وبلد إيفري بسفح جبل نكيسة بينھا وبين تاكاوصت . السنة يقصده التجر من اآلفاق، وھو من الشھرة لھذا العھد بمكان

ولما تغلب المعقل . ھم مما يلي درن وكزولة مما يلي الرمل والقفرفلمطة من. مرحلتان، وأرض السوس مجاالت لكزولة ولمطة
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وصارت قبائل لمطة من أحالفھم، وصارت كزولة من . على بسائطه اقتسموھا مواطن، فكان الشبانات أقرب إلى جبال درن

  . إّياه واألمر على ذلك لھذا العھد وبيد هللا تصاريف األمور،ال رب سواه، وال معبود إالّ . أحالف ذوي حسان

  دولة بني أبي حفص
  ومبد أ أمرھم وتصاريف أحوالھم الخبر عن دولة بني أبي حفص ملوك أفريقية من الموحدين
ھنتاتة وتينملل وھرغة وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وھزرجة : قد قدمنا أّن قبائل المصامدة بجبل درن وما حوله كثير مثل

وكان منھم قبل اإلسالم وبعده رؤساء . كالوة، وغيرھم ممن ال يحصىووريكة وھزميرة وركراكة وحاحة وبني ماغوس و

ً وأشّدھا قوًة، وھم السابقون للقيام بدعوة اإلمام المھدّي والمّمھدون . وملوك وھنتاتة ھؤالء من أعظم قبائلھم وأكثرھا جمعا

صامدة بنتي، وكان كبيرھم لعھد اإلمام وإسم ھنتات جدھم بلسان الم. ألمره وأمر عبد المؤمن من بعده، كما ذكرناه في أخباره

  .المھدّي الشيخ أبو حفص عمر، ونقل البيذق أّن إسمه بلسانھم فاصكات

وھنتاتة لھذا العھد يقولون أنه إسم جّدھم وكان عظيماً فيھم متبوع غير مدافع، وھو أّول من بايع لإلمام المھدي من قومه، فجاء 

واختّص بصحابة المھدّي فانتظم في العشرة . ن يغمور وغيرھم منھم على أثرهواب يوسف بن وانودين وأبو يحيى بن بكيت

  .وكان تلو عبد المؤمن فيھم، ولم يكن مزية عبد المؤمن عليه إال من حيث صحابة المھدي. السابقين إلى دعوته

يسمى باإلمام، وعبد المؤمن وأّما في المصامدة فكان كبيرھم غير مدافع، وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ كما كان المھدّي 

وأما نسبه فھو عمر بن يحيى بن محمد بن . سمات لھؤالء الثالثة من بين أھل الدعوة تدل على اشتراكھم في الجاللة. بالخليفة

وانودين بن علي بن أحمد بن واالل بن إدريس بن خالد بن إليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد بن نحية بن كعب بن 

ويظھر منه أّن ھذا النسب القُرشّي . سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخّطاب، ھكذا نسبه ابن نخيل وغيره من الموحدين محمد بن

  .وقع في المصامدة والتحم به، واشتملت عليه عصبّيته شأن األنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم بھم كما قلناه أول الكتاب

عبد المؤمن، وكان بعيداً عن عصبية المصامدة، إال ما كان له من أثرة المھد في واختصاصه ولما ھلك اإلمام وعھد بأمره إلى 

وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثالث سنين، ثم قال له أبو حفص . فكتم موت المھدّي وعھد عبد المؤمن ابتالء لطاعة المصامدة

وأمضى عھد اإلمام بتقديمه وحمل المصامدة على طاعته فلم  ثم أعلن بيعته. نقّدمك كما كان اإلمام يقّدمك فاعلم أّن أمره منعقد

وكان الحل والعقد في المھفات اليه سائر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف، واستكفوا به نائب الدعوة فكفاھم . يختلف عليه إثنان

ب األوسط قبل فتح مراكش وبعثه على مقدمته حين زحف إلى المغر. وكان عبد المؤمن يقّدمه في المواقف فيجلي فيھم. ھّمھا

بني ومانوا وبني عبد الواد وبني ورسيغان : سنة سبع وثالثين وخمسمائة، وزناتة كلّھم مجتمعون بمنداس لحرب الموحدين مثل

وألول دخول عبد المؤمن لمراكش خرج عليه الثائر . وبني توجين وغيرھم، فحمل زناتة على الدعوة بعد أن أثخن فيھم

يه وجوه الغوغاء وانتشرت ضاللته في النواحي وتفاقم أمره، فدفع لحربه الشيخ أبا حفص فحسم داءه بماسة، وانصرفت إل

  .ومحا أثر غوايته

ً على استشارة أبي حفص ولما رجع منھا وعھد . ولما اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية حركته األولى لم يقدم شيئا

  . والبته ابنه فاستدعى أبا حفص من مكانه باألندلس، وحمل الموحدين على البيعة لهإلى ابنه محمد خالفه الموحدون، ونكروا 

  .وأشار بقتل يصالتي الھرغي رأس المخالفين في شأنه فقتله، وتم أمر العھد البنه محمد

تخلف الشيخ أبا ولما اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة حركته الثانية لفتح المھدية اس

. حفص على المغرب، وينقل من وصاة عبد المؤمن لبنيه أنه لم يبق من أصحاب اإلمام إال عمر بن يحيى ويوسف بن سليمان
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. وكذلك فافعل بكل من تكرھه من المصامدة. فأما عمر فإنه من أوليائكم، وأما يوسف فجھزه بعسكرة إلى األندلس تستريح منه

ما تركك وتربص به ريب المنون، واخل أفريقية من العرـب وأجلھم إلى بالد المغرب، وأذخرھم  وأما ابن مردنيش فاتركه

  .لحرب ابن مردنيش إن احتجت إلى ذلك

ولما ولي يوسف بن عبد المؤمن تخلف الشيخ أبو حفص عن بيعته، ووجم الموحدون لتخففه حتى استنبل غرضه في حكم 

اه صفقة يمينه، وأعلن بالرضى بخالفته، فكانت عند يوسف وقومه من أعظم أمضاه بمقعد سلطانه، وأعجب بفضله فأعط

  .البشائر، وتسمى لھا بأمير المؤمنين سنة ثالث وستين وخمسمائة

ولما ولي يوسف بن عبد المؤمن، وتحركت الفتنة بجبال غمارة وصنھاجة التي تولى كبرھا سبع بن منغفاد سنة إثنتين وستين 

ولما بلغه . ثم خرج بنفسه فأثخن فيھم، وكمل الفتح كما ذكرناه. بي حفص على حربھم فجلى في ذلكوخمسمائة، عقد للشيخ أ

سنة أربع وستين وخمسمائة تكالب الطاغية على األندلس وغدره بمدينة بطليوس، واعتزم على اإلجازة لحمايتھا قدم عساكر 

باألندلس من السادة أن يرجعوا إلى رأيه، فاستنقذ الموحدين إليھا لنظر الشيخ أبي حفص، ونزل قرطبة، وأمر من كان 

  .بطليوس من ھوة الحصار، وكانت له في الجھاد ھنالك مقامات مذكورة

ولما انصرف من قرطبة إلى الحضرة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ھلك عفا هللا عنه في طريقه بسال ودفن بھا، وكان أبناؤه 

غرب وأفريقية مع السادة من بني عبد المؤمن، فولى المنصور ابنه أبا سعيد على من بعده يتناولون اإلمارة باألندلس والم

واستوزر أبا يحيى بن أبي محمد بن عبد . أفريقية ألول واليته، وكان من خبرة مع عبد الكريم المنتزي بالمھدية ما ذكرناه

لمين، وكان له في ذلك الموقف من الصبر الواحد، وكان في مقدمته يوم األركة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة فجلى عن المس

  .واستشھد في ذلك الموقف وعرف أعقابه ببني الشھيد آخر الدھر، وھم لھذا العھد بتونس. والثبات ما طار له به ذكر

على تونس فاسترجعھا، ثم نازل المھدّية  ولما نھض الناصر إلى أفريقية سنة إحدى وستمائة، لما بلغه من تغلب ابن غانية

وجمعھم ابن غانية ونزل قابس، فسرح الناصر إليھم أبا محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص . وت عليه ذئات األغرابفتعا

في عسكر من الموحدين، فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سنة إثنتين وستمائة، وقتل جبارة أخو ابن عانية، وأثخن 

با زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الوالي كان بتونس، وأسره ابن غانية، ورجع إلى فيھم قتالً وسبياً، واستنقذ منھم السيد أ

ً في فتحھا وكان ذلك مما حمل الناصر على والية الشيخ أبي محمد بأفريقية . الناصر بمكانه من حصار المھدية، فكانت سببا

  .حسبما نذكره إن شاء هللا

  قية وھي أولية أمرھم بھاالخبر عن إمارة أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص بأفري

لما تكالب ابن غانية وأتباعه على أفريقية واستولى على أمصارھا، وحاصر تونس وملكھا، وأسر السيد أبا زيد أميرھا، 

وخيم على المھدية . ونھض الناصر من المغرب سنة إحدى وستمائة كما ذكرناه فاسترجعھا من أيديھم وشردھم عن نواحيھا

بن غانية ذخيرته وولده بھا وأجلب في جموعه خالل ذلك على قابس، فسرح الناصر إليه الشيخ أبا يحاصرھا، وقد أنزل ا

وزحف إليھم بتاجراً من جھات قابس فھزمھم واستولى على معسكرھم وما كان بأيديھم، . محمد ھذا في عساكر الموحدين

. ى الناصر بعسكره من حصار المھدية ظافراً ظاھراً وأثخن فيھم بالقتل والسبي، واستنقذ السيد أبا زيد من أسرھم، ورجع إل

وكمل فتح المھدية، . وعاين أھل المھدية يوم مقدمه بالغنائم واألسرى فبھتوا وسقط في أيديھم، وسألوا النزول على األمان

حق ليتتبع وسرح أثناء ذلك أخاه السيد أبا إس. ورجع الناصر إلى تونس فأقام بھا حوالً إلى منتصف سنة ثالث وستمائة

المفسدين، ويمحو مواقع عيثھم فدوخ ما وراء طرابلس، وأثخن في بني دمر ومطماطة ونفوسة، وشارف أرض سرت وبرقة، 
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واعتزم الناصر . وانكفأ السيد راجعاً إلى تونس. وفر ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره. وانتھى إلى سويقة ابن مذكور

وبدا له أن ابن غانية سيخالفه إليھا، . سرادق الحماية ء على أفريقية ظل األمر، وضرب عليھمعلى الرحلة إلى المغرب وقد أفا

وأن مراكش بعيد عن الصريخ، وأنه ال بد من رجل يسد فيھا مسّد الخالفة ويقيم بھا سوق الملك، فوقف اختياره على أبي 

في دولتھم من الجاللة، وأن أمر بني عبد المؤمن إنما تم محمد ابن الشيخ أبي حفص، ولم يكن ليبعدوه لما كان عليه ھو وأبوه 

وكان يوليه صالة الصبح . بوفاق الشيخ أبي حفص ومظاھرته، وأنا أباه المنصور كان قد أوصى الشيخ أبا محمد به وبإخوته

  .إذا حضر شغل وأمثال ذلك

وأجاب على . ه ابنه يوسف فأكرم موصلهوسرى الخبر بذلك إلى أبي محمد فامتنع، وشافھه الناصر به فاعتذر، فبعث إلي

شريطة اللحاق بالمغرب بعد قضاء مھمات أفريقية في ثالث سنين، وأن يختار عليھم من رجاالت الموحدين، وأن ال يتعقب 

وارتحل الناصر إلى المغرب، . عليه في تولية وال عزل، فقبل شرطه فنودي في الناس بواليته، ورفعت بين الموحدين رايته

عنه الشيخ أبو محمد من باجة فقعد مقعد اإلمارة بقصبة تونس في السبت العاشر من شوال سنة ثالث وستمائة، وأنفذ ورجع 

أوامره، واستكتب أبا عبد هللا محمد بن أحمد بن نخيل ورجع ابن غانية إلى نواحي طرابلس، فجمع أحزابه وأتباعه من العرب 

  .من سليم وھالل

لبلط في قومه من الذواودة، وعاودوا عيثھم، وخرج إليھم أبو محمد سنة أربع وستمائة في عساكر وكان فيھم محمد بن مسعود ا

. مرادس وعالق فلقيھم بشبرو، وتواقعوا واحتربوا عامة يومھم، ونزل الصبر: وتحيز إليه بنو عوف من سليم وھم. الموحدين

ً إلى أقصى ثم انفض عسكر ابن غانية آخر النھار، واتبعھم الموحدون والعرب  واكتسحوا أموالھم، وأفلت ابن غانية جريحا

وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحول عن الوالية فخاطبه . ورجع أبو محمد إلى تونس بالظفر والغنيمة. مفره

. إلنفاق والعطاءوبعث إليه بالمال والخيل والكساء ل. بالشكر والعذر بمھمات المغرب عن إدالته، وأنه يستأنف النظر في ذلك

كان مبلغھا مايتا ألف دينار إثنتان وألف وثمان مائة كسوة، وثلثمائة سيف، وماية فرس، غير ما كان أنفذ إليه من سبتة وبجاية، 

وكان تاريخ الكتب سنة خمس وستمائة فاستمر أبو محمد على شأنه وترادفت الوقائع بينه وبين يحيى . بالزيادة ووعده

  .ه إن شاء هللالميورقي كما نذكر

  حمد في تالفيھا واستنقاذ غنائمھاوما كان من أبي موقيعة تاھرت 
كان يحيى بن غانية لما أفلت من وقيعة شبرو بدا له ليقصدن بالد زناتة بنواحي تلمسان، وقارن ذلك وصول السيد أبي عمران 

وكتب . زناتة لتمھيد أنحائھم وجباية مغارمھمبن موسى بن يوسف بن عبد المؤمن والياً عليھا من مراكش، وخروجه إلى بالد 

إليه الشيخ أبو محمد نذيراً بشأنه، وأن ال يتعرض له وأنه في أتباعه فأبى من ذلك، وارتحل إلى تاھرت وصحبه بھا ابن غانية 

امتألت واستبيحت تاھرت فكان آخر العھد بعمرانھا، و. وفرت زناتة في حصونھا، وقتل السيد أبو عمران. فانفض معسكره

أيديھم من الغنائم والسبي، وانقلبوا إلى أفريقية فاعترضھم الشيخ أبو محمد بموضع فأوقع بھم واستنقذ األسرى من أيديھم، 

ولحق فلھم بناحية طرابلس إلى أن كان من أمرھم ما نذكره إن شاء هللا . واكتسح سائر مغانمھم، وقتل فيھا كثير من الملثمين

  .تعالى
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  :ومھلك العرب والملثمين بھانفوسة واقعة 
كان ابن غانية بعد واقعة شبرو واستفتاح أبي محمد تاھرت من يده خلص إلى جھات  طرابلس، وتالحق به فّل الملثمين 

وكان المجلي معه في مواقف الدواودة من رياح، وكبيرھم محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على .  وأوليائه من العرب

حتى اجتمع إليھم من ذلك أمم كان فيھم  اقدوا الثبات والصبر وانطلقوا يستألفون األعراب من كل ناحية،معاودة الحرب، وتع

واختلفوا في االحتشاد وأجمعوا دخول أفريقية فبادرھم أبو محمد قبل . من رياح وزغب والشريد وعوف ودباب ونغاث

ولما حمي . ، وتزاحفوا عند جبل نفوسة، واشتدت الحربوخرج من تونس سنة ست وستمائة وأغّذ السير إليھم. وصولھم إليھا

واتبعه . وتحيز إليه بعض الفرق من بني عوف بن سليم واحتل مصاف ابن غانية. الوطيس ضرب أبو محمد أبنتيه وفسطاطه

ھا بين وقد كانوا قدمو. الموحدون إلى أن دخل في غيابات الليل وامتألت أيديھم باألسرى والغنائم، وسيقت ظعائن العرب

 ً   .أيديھم للحفيظة وأفذاذاً في الّكر والفّر فأصبحت مغنما للموحدين وربات خدورھم سبيا

وھلك في المعركة خلق من الملثمين وزناتة والعرب، كان فيھم عبد هللا بن محمد بن مسعود البليط بن سلطان وشيخ الدواودة، 

رة وجرار بن ويغزن كبير مغراوة ومحمد بن الغازي بن وابن عمه حركات بن أبي شيخ بن عساكر بن سلطان وشيخ بني ق

وانصرف ابن غانية مھيض الجناح مفلول الحّد عفوفاً بالبأس من جميع جھاته، وانقلب أبو محمد . غانية في آخرين من أمثالھم

الت مواقف حروبه وط. والموحدون أعزًة ظاھرين، واستفحل أمر أبي محمد بأفريقية وحسم علل الفساد منھا واستوفى جبايتھا

وھلك الناصر وولي ابنه يوسف المستنصر، واستبد عليه المشيخة لمكان صغره،  وشغلوا بفتنة بني . ولم تھزم له فيھا راية

َمرين وظھورھم بالمغرب، فاستكفى بالشيخ أبي محمد في أفريقية وعول على غنائه فيھا، وضبطه ألحوالھا وقيامه بملكھا 

  .إليه األموال لنفقاتھا وأعطياتھا، ولم يزل بھا إلى أن ھلك سنة ثمان عشرة وستمائة وهللا أعلم فأبقاه على عملھا، وسرب

  :الخبر عن مھلك الشيخ أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص ووالية إبنه عبد الرحمن
دون في الشورى ولما ھلك ارتاع الناس لمھلكه، وافترق الموح. كانت وفاة الشيخ أبي محمد فاتح سنة ثمان عشرة وستمائة

ً ثم اتفقوا على  فريقين بين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي محمد وإبراھيم ابن عمه إسمعيل ابن الشيخ أبي  حفص، فترددوا مليا

األمير أبي زيد عبد الرحمن إبنه، وأعطوه صفقة أيمانھم، وأقعدوه بمجلس أبيه في اإلمارة، فسكن الثائر وشّمر للقيام باألمر 

وخرج في . واستكتب أبا عبد هللا بن أبي الحسين، وخاطب المستنصر بالشأن. العطاء وأجاز الشعراء وأفاض. عزائمه

عساكره لتمھيد النواحي وحماية الجوانب إلى أن وصل كتاب المستنصر بعزله لثالثة أشھر من واليته حسبما نذكره، فارتحل 

  .رةوكاتبه ابن أبي الحسين ولحق بالحض. إلى المغرب ومعه إخوانه

  :الخبر عن والية السيد أبي العال علي أفريقية وابنه أبي زيد من بعده وأخبارھم فيھا واعتراضاتھم في الدولة الحفصية
لما بلغ الخبر إلى مراكش بمھلك أبي محمد بن أبي حفص، وقارن ذلك عزلة السيد أبي العال من أشبيلية، ووصوله إلى 

 ً ن يوسف عبد المؤمن أخو يعقوب المنصور، وعبد الواحد المخلوع المبايع له بعد وھو أبو العال إدريس ب: الحضرة مسخوطا

وعول على الوزير ابن المثنى في جبر حاله فسعى له عند الخليفة، وعقد له على أفريقية، ووصل الخطاب بواليته ونيابة . ذلك

وقرىء الكتاب . يخ أبي محمد إلى الحضرةإبراھيم بن إسمعيل ابن الشيخ أبي حفص عنه خالل ما يصل، واستقدام أبناء الش

شھر ربيع األول من سنة ثماني عشرة وستمائة، فقام الشيخ بالنيابة في أمره، واستعمل أحمد المشطب في وزارته، وغلب 

العال  ووصل السيل أبو. واختّص أبناء الشيخ أبا محمد بقبيحة، وظن امتداد الدولة له. عليه بطانته، وأساء في المواالة لقرابته

  .شھر ذي القعدة من السنة، فنزل بالقصبة ونزل إبنه السيد أبا زيد بقصر ابن فاخر من البلد، ورتب األمور ونھج السنن
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أبي بكر ويحيى، واستصفى أموالھم  ولشھر من وصوله تقبض على محمد بن نخيل كاتب الشيخ أبي محمد، وعلى أخويه

إليه بذلك، لما كان اشفه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رياسته في  وكان المستنصر عھد. واحتاز عقارھم وضياعھم

ونقل أبو . خدمة أبي محمد، فاعتقلھم السيد أبو العال، ثم قتله وأخاه يحيى لشھر من اعتقالھما بعد أن فر من سجنه وتقبض فقتل

  .بكر إلى مطبق المھدية فأردع به

سع عشرة وستمائة في عساكر الموحدين إلى نواحي قابس لقطع أسباب ابن غانية منھا، وخرج السيد أبو العال من تونس سمة ت

فنزل قصر العروسيين، وسرح ولده السيد أبا زيد في عسكر من الموحدين إلى درج وغدامس من بالد الصحراء لتمھيدھا 

منصرفه من غدامس فأرجف بھم العرب في آخراً لمنازلة ابن غانية بوّدان، وواعدھم ھناك . وقدم بين يده عسكراً . وجبايتھا

وأھمل السيد أبو زيد في غدامس إليھم فلقيه . ومال بذله في ذلك فانفض العسكر، وزحفوا إلى قابس. طريقھم بمداخلة ابن غانية

إلى  وطرق السيد أبا العال المرض فرجع. فلحق بأبيه وأخبره بالجلّى في أمرھم، فسخط قائد العسكر وھم بقتله. خبر مفرھم

وبلغه أن ابن غانية نھض من وّدان إلى الزاب، وأن أھل بسكرة أطاعوه فسرح السيد أبا زيد في عساكر الموحدين . تونس

  .إليه، ودخل ابن غانية الرمل فأعجزھم

لى ثم بلغه أن ابن غانية قد رجع إ. ورجع السيد أبو زيد إلى بسكرة فأنزل بھم عقابه من النھب والتخريب، ورجع إلى تونس

جوانب أفريقية، واجتمع إليه أخالط من العرب والبربر، فسرح السيد أبا زيد إليه في العساكر ونزل بالقيروان، وخالفه ابن 

وتزاحفوا بمجدول فاتح إحدى وعشرين . غانية إلى تونس فقصده السيد أبو زيد ومعه العرب وھّوارة بظعائنھم ومواشيھم

وضرب بنتيه وتناغوا . ن الحرب، وأبلى ھّوارة وشيخھم بعرة ابن حناش بالء جميالً وستمائة، واشتد القتال وعضت الموحدو

في الثبات والصبر فانھزم الملّثمون وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى من أصحاب ابن غانية، واستولى الموحدون على 

  .معسكرھم

فلما فرغ من مواقعة ابن غانية . بان سنة عشرين وستمائةوكان بلغ السيد أبا زيد خبر مھلك أبيه السيد أبي العال بتونس في شع

وخاطب المستنصر بمھلك أبيه وواقعه الملّثمين، وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه . رجع إلى تونس وأقصر عن متابعته

إثر ذلك سنة  وھلك الملك المستنصر. يحيى بن أبي عمران التينمللي صاحب ميورقة، ولم يصل إليه الخبر بعزله بعد بأبي

عشرين وستمائة، وولي عبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فنقض تلك العقدة، وكتب إلى السيد أبي زيد باإلبقاء 

على عمله، ونقض ما أصدر المستنصر من عزله، فأرسل عنانه في الوالية، وبسط يده في الناس بمكروھه، وتنكرت له 

كانوا عليه من الصاغية ألبي محّمد بن أبي حفص وولده، إلى أن عزل واستبدل بھم كما الوجوه، وانحرف عنه الناس، بما 

  .نذكره، وركب البحر بذخائره وأھله فلحق بالحضرة

  :الخبر عن والية أبي محمد عبد هللا بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص وما كان فيھا من األحداث
وولى على بجاية يحيى بن . أبا محمد عبد هللا بن أبي محمد عبد الواحد لما ھلك المخلوع وولي العادل، ولى على أفريقية

وكتب أبو محمد عبد هللا إلى ابن عمه موسى بن . وكتب إلى السيد أبي زيد بالقدوم. األطاس التينمللي، وعزل عنھا ابن يغمور

يع اآلخر سنة ثالث وعشرين وستمائة، إبراھيم ابن الشيخ أبي حفص بالنيابة عنه خالل ما يصل، فخرج السيد أبو زيد في رب

وخرج أبو محمد عبد هللا من مراكش إلى . واستقل أبو عمران موسى بأمر أفريقية، واستمرت نيابته عليھا زھاء ثمانية أشھر

  .أفريقية
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عبان من ھذه ولما انتھى إلى بجاية قدم بين يديه أخاه األمير أبا زكريا ليعترضه طبقات الناس للقائه، فوصل إلى تونس في ش

وكان أوالد شّداد رؤساؤھم قد جمعوا العتراضه بناحية بونة، فسرح أخاه األمير أبا . السنة بعد أن أوقع في طريقه بولھاصة

وخرج في رمضان من سنته، وخرج معه الناس على . زكرّيا لحسم دائھم ولخروج الطبقات من أھل الحضرة للقائه فكان كذلك

ثم لحقه من . ل إلى الحضرة في ذي القعدة من آخر السنة، وتزحزح أبو عمران عن النيابةطبقاتھم فلقوه بسطيف، ووص

المغرب أخوه أبو إبراھيم في صفر سنة أربع وعشرين وستمائة، فعقد له على بالد قسطيلية وعقد ألخيه األمير أبي زكريا 

  .ھذه السنة لك في جمادى منعلى قابس وما إليھا، وذ

بلغه أن ابن غانية دخل بجاية عنوة، ثم تخطى كذلك إلى تدلس، وأنه عاث في تلك الجھات فرحل من  وبعد استقراره بتونس

وأغّذ السير إلى فحص أبة فصبح به ھّوارة، وقد كان بلغه عنھم السعي في الفساد، فأطلق . تونس وعقد ألخويه كما ذكرناه

ر في أتباع ابن غانية، فانتھى إلى بجاية، وسكن أحوالھا، ثم إلى ثم م. فيھم أيدي عسكره، واعتقل مشايخھم وأنفذھم إلى المھدية

ً إلى تونس ودخلھا في رمضان سنة أربع وعشرين  متيحة ومليانة فأدركه الخبر أن ابن غانية قصد سجلماسة فانكفأ راجعا

  .ذكروستمائة، ولم يزل مستبداً بإمارته إلى أن ثار عليه األمير أبو زكريا، وغلبه على األمر كما ن

  ة لھم بالملك وأولية ذلك وبدايتهممھد الدولة آلل أبي حفص بأفريقية ورافع الرايالخبر عن والية األمير أبي زكريا 
لما قتل العادل بمراكش سنة أربع وعشرين وستمائة، وبويع المأمون باألندلس بعث إلى أبي محمد عبد هللا بتونس ليأخذ له 

كان المأمون قد فتح أمره بالخالف، ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بأيام، فامتنع أبو و. البيعة على من بھا من الموحدين

وعقد له على أفريقية فأخذ له البيعة . محمد ورد رسله إليه، فكتب بذلك ألخّيه األمير أبي زكريا وھو بمكانه من والية قابس

ولما انتھى إلى . تصل ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليھموا. على من إليه، وداخله في شأنھا ابن مكي كبير المشيخة بقابس

وطير بالخبر إلى أخيه في وفد منھم فألفوه . القيروان نكر عليه الموحدون نھوضه إلى حرب أخيه، وانتقضوا عليه وعزلوه

ه، ثم ارتحل وخلع أبو محمد نفس. معمالً في اللحاق برخاب بن محمد وأعراب طرابلس، فبايعوه ووصلوا به إلى معسكرھم

أبا محمد بقصر ابن فاخر،  األمير أبو زكريا إلى تونس فدخلھا في رجب من سنة خمس وعشرين وستمائة، وأنزل أخاه

واستكتبه أبو محمد فغلب على ھّواه، وكان يغريه بأخيه، فبسط األمير أبو . وتقبض على كاتبه أبي عمرو طرا من األندلس

بعث أخاه أبا محمد في البحر إلى المغرب فاستبد بملكه، واستوزر ميمون بن موسى ثم . زكريا عليه العذاب إلى أن ھلك

  .الھنتاتي، واستقامت أموره

  :الخبر عن استبداد األمير أبي زكريا باألمر لبني عبد المؤمن
ً ھنتاتة وتينملل مد عبد هللا وكان منھم أخواه أبو مح. لما اتصل به ما أتاه المأمون من قتل الموحدين بمراكش، وخصوصا

المخلوع وإبراھيم، وأنه أشاع النكير على المھدّي في العصمة، وفي وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان البربري، وإحداث 

وأسقط إسم اإلمام من . وأنه غير رسوم الدعوة، وبدل أصول الدولة. النداء للصبح وتربيع شكل الدرھم وغير ذلك من سننه

ووافق بلوغ الخبر بذلك وصول بعض العمال إلى تونس بتولية المأمون فصرفھم، وأعلن بخلعه . بلعنهالخطبة والسّكة وأعلن 

ثم اتصل به بعد ذلك . وحول الدعوة إلى يحيى ابن أخيه الناصر المنتزي عليه بجبال الھساكرة. سنة ست وعشرين وستمائة

ثم جدد . لقب باألمير ورسم عالمته به في صدور مكتوباتهعجز يحيى واستقالله، فأغفله واقتصر على ذكر اإلمام المھدي، وت

البيعة لنفسه سنة أربع وثالثين وستمائة، وثبت ذكره في الخطبة بعد ذكر اإلمام مقتصراً على لفظ األمير لم يجاوزه إلى أمير 

  :وخاض أولياء دولته في ذلك حتى رفع إليه بعض شعرائه في مفتتح كلمة مدحه بھا. المؤمنين
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  فأنت بھا أحق العالمينا    باألمير المؤمنينا األصل

  .فزحزحھم عن ذلك وأبى عنه، ولم يزل على ذلك إلى آخر دولته

  :الخبر عن فتح بجاية وقسطنطينة
سنة ست وعشرين وستمائة، فنزل  لما استقل األمير أبو زكريا باألمر بتونس، وخلع بني عبد المؤمن، نھض إلى قسنطينة

 ً ثم داخله ابن علناس في شأنھا وأمكنه من غرتھا فدخلھا، وتقبض على واليھا السيد ابن السيد أبي . بساحتھا وحاصرھا أياما

ورحل إلى بجاية فافتتحھا، وتقّبض على واليھا السيد أبي . ووئى عليھا ابن النعمان. عبد هللا الخرصاني بن يوسف العشري

واجريت عليھما ھنالك األرزاق، وبعث . في البحر إلى المھدّية عمران ابن السيد أبي عبد هللا الخرصاني وصيرھما معتقلين

وبعث معھما إلى المھدية في االعتقال محمد بن جامع وابنه وابن . بأھلھما وولدھما مع ابن أوماز إلى األندلس، فنزلوا بأشبيلية

اودة، فاعتقلوا بمطبق أخيه جابر بن عون بن جامع من شيوخ مرداس عوف، وابن أبي الشيخ بن عساكر من شيوخ الذو

المھدية وكان أخوه أبو عبد هللا اللحياني صاحب أشغال بجاية فصار في جملته، وواله بعدھا الواليات الجليلة، وكان يستخلفه 

. وفي ھذه السنة تقبض على وزيره ميمون بن موسى واستصفى أمواله، وأشخصه إلى قابس فاعتقل بھا مدة. بتونس في مغيبه

إلسكندرية، واستوزر مكانه أبا يحيى بن أبي العال بن جامع، إلى أن ھلك؛ فاستوزر بعده أبا زيد ابن أخيه االخر ثم غربه إلى ا

  .محمد إلى أن ھلك

  :الخبر عن مھلك ابن غانية وحركة السلطان إلى بجاية ووالية ابنه األمير أبي يحيي زكريا عليھا
بني عبد المؤمن صرف عزمه أوال إلى مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي لما استقل األمير أبو زكريا بأفريقية وخلع طاعة 

واختّط بواركال المسجد لما نزلھا . أعماله، فكانت له في ذلك مقامات مذكورة، وشرده عن جھات طرابلس والزاب وواركال

رب من أفاريق سليم وھالل ولم يزل ابن غانية وأتباعه من الع. في أتباعه، وأنزل باألطراف عساكره وعماله لمنعھا دونه

وغيرھم على حالھم من التشريد والجالء، إلى أن ھلك سنة إحدى وثالثين وستمائة، وانقطع عقبه فانقطع ذكره، ومحا هللا آثار 

  .اتساع نطاق الملكواستقام أمر الدولة ونبضت منھا عروق االستيالء و. فتنته من األرض

. من تونس سنة إثنتين وثالثين وستمائة يؤم بالد زناتة بالمغرب األوسط ونھضت عزائمه إلى تدويخ أرض المغرب فخرج

ثم نھض منھا إلى بالد مغراوة فأطاعه بنو منديل . ثم ارتحل إلى الجزائر فافتتحھا وولّى عليھا. وأغذ السير إلى بجاية فتلّوم بھا

على رئيسھم عبد القوي بن العباس فاعتقله، وتقبض . وجاھر بنو توجين بخالفه فنزل البطحاء وأوقع بھم. بن عبد الرحمن

وعقد مرجعه من المغرب البنه األمير أبي يحيى زكريا . وبعث به إلى تونس ودوخ المغرب األوسط وقفل راجعاً إلى حضرته

لعبد واستوزر له يحيى بن صالح بن إبراھيم الھنتاتي وجعل شواره لعبد هللا بن أبي تھدى، وجبايته . علي بجاية وأنزله بھا

وكتب إليه بوصيته مشتملة على جوامع الخالل في الدين والملك والسياسة، يجب إثباتھا . الحق بن ياسين، وكلھم من ھنتاتة

  .لشرف مغزاھا وغرابة معناھا ويأتي نّصھا فيما بعد

  :الخبر عن سطوة السلطان بھوارة
العبيدّيين قد جرت عليھم بكلكلھا لما كان منھم في فتنة  كان لھّوارة ھؤالء بأفريقية ظھور وعدد منذ عھد الفتح، وكانت دولة

وبقي منھم فّل بجبل أوراس وما بعده من بالد أفريقية وبسائطھا إلى أّبة ومرماجنة وسبيبة . أبي يزيد كما نذكره في أخبارھم

فريقية، وكثروا ولما انقرض ملك صنھاجة بالموحدين وتغلب األعراب من ھالل وسليم على سائر النواحي بأ. وتبرسق

وھجروا . ساكنھا، وتغلبوا عليھم أخذ ھذا الفل بمدھب العرب وشعارھم وشارتھم في اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد
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ثم كان لھم انحياش أول الدولة إلى . لغتھم العجمية إلى لغتھم، ثم نسوھا كأن لم تكن لھم، شأن المغلوب في االقتداء بغالبه

فلما استبد األمير أبو زكريا، وانقلبت الدولة إلى بني أبي حفص ظھر منھم التياث في . لمؤمن وقومهالطاعة بغلب عبد ا

وخرج من تونس سنة ست وثالثين وستمائة . الطاعة، وامتناع عن المغرم، وأضرار بالسابلة، فاعتمل السلطان في أمرھم

ثم صبحھم في عسكره من الموحدين والعرب ففتك . عسكرهمورياً بالغزو إلى أھل أوراس، وبعث في احتشادھم فتوافدوا في م

 ً بنفسه، عارياً من كسبه،  بھم قتأل وسبياً، واكتسح أموالھم وقتل كبيرھم أبو الطيب بعرة ابن حناش وأفلت من أفلت منھم ناجيا

  .فأالنت ھذه البطشة من حّدھم وخّضدت من شوكتھم، واستقاموا على الطاعة بعد

  :ي بطرابلس ومآل أمرهالخبر عن ثورة الھرغ
كان ھذا الرجل من مشيخة الموحدين وھو يعقوب بن يوسف بن محمد الھرغي ويكّنى بأبي عبد الرحمن، وكان األمير أبو 

زكريا وقد عقد له على طرابلس وجھاتھا، وسّرح معه معسكراً من الموحدين لحمايتھا من أعراب دباب من بني سليم، فقام 

فلما قتل . واستخدم العرب والبربر الذين بساحتھا وكان بينه وبين الجوھري مصدوقة ود. عاياھابأمرھا واضطلع بجباية ر

الجوھري سنة تسع وثالثين وستمائة كما قّدمناه استوحش لھا يعقوب الھرغي واستقدمه السلطان فتلّكأ، وبعث عنه أخاه ابن 

فانطلقوا وھم يتخافون أن . ى من الجباية وشعر لھا أھل البلدأبي يعقوب فازداد نفاره، وحدثته نفسه باالستبداد لما كان أثر

وطّيروا . يعاجلوه قبل مداخلته العرب في أمره، فتقّبضوا عليه وعلى أخيه وعلى أتباعھما ليلة أجمعوا الثورة في صباحھا

بأسوار طرابلس، وأصبحوا بالخبر إلى الحضرة فنفذ األمر بقتلھم فقتلوا، وبعث برؤوسھم إلى باب السلطان، ونصبت أشالؤھم 

  .عبرّة للمعتبرين وأنشد الشعراء في التھنية بھم وقامت للبشائر سوق لكائنتھم

وصل علقا إلى تونس وقصد طرابلس فاتصل . وكان ممن قتل معه محمد ابن قاضي القضاة بمراكش أبي عمران بن عمران

وكان بالمھدّية رجل من الدعاة يعرف بأبي حمراء . حتفه بھذا الھرغي، ونمى عنه أنه أنشأ خطبة ليوم البيعة فكانت سائقة

اشتھر بالنجدة في غزو البحر وقّدم على األسطول فرّدد الغزو حتى ھابه الغّزى من امم الكفر، وأمنت سواحل المسلمين من 

البرقي اطلع على  وطار له فيھا ذكر ونمي أنه كان مداخالً للجواھري والھرغي، وأن القاضي بالمھدية أبا زكريا. طروقھم

دسيستھم في ذلك، فنفذ األمر السلطاني للوالي بھا أبي علي بن أبي موسى  بن أبي حفص بقتل ابن أبي األحمر، وإشخاص 

ولما وصل البرقي إلى تونس فحص السلطان عن شأنه فبرىء من مداخلتھم، . القاضي إلى الحضرة معتقالً، فأمضى عھده

بالحضرة رجل آخر من الجند اتھم بمداخلتھم وسعايته في قيامھم، وكان له تعلق برحاب بن وقتل . فسّرحه وأعاده إلى بلده

وتتبع أھل ھذه الخائنة بالقتل حتى . محمود أمير دباب، فأوعز السلطان إلى بعض الدعار من زناتة، فقتله غيلة ثم أھدر دمه

  .حسم الداء، ومحا شوائب الفتنة

  :شرق األندلس ووفدھم الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأھل
لما استقّل أبو جميل زّيان بن أبي الحمالت مدافع بن أبي الحّجاج بن سعد ابن مردنيش بملك بلنسية، وغلب عليھا السّيد أبا زيد 

ابن السيد أبي حفص، وذلك عند خمود ريح بني عبد المؤمن باألندلس، وخروج ابن ھود على المأمون، ثم فتنته ھو مع ابن 

وزحف ملك . وأسف الطاغية إلى ثغور األندلس من كل جانب. رة ابن األحمر بأرجونة، واضطراب األندلس بالفتنةھود، وثو

إثنتان منھا على : أرغون إلى بلنسية فحاصرھا وكانت للعدو سنة ثالث وثالثين وستمائة سبع محالّت لحصار المسلمين

  .ومحلة بمرسية ومحلة بلبلة، وأھل جنوة من وراء ذلك على سبتةومحلة بجيان ومحلة بطبيرة . بلنسية، وجزيرة شقر وشاطبة
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ثم تملّك طاغية قشتالة مدينة قرطبة، وظفر طاغية أرغون بالكثير من حصون بلنسية والجزيرة، وبنى حصن أنيشة لحصار 

ھل شاطبة وشقر وأنزل بھا عسكره وانصرف، فاعتزم زيان بن مردنيش على غزو من بقي بھا من عسكره، واستنفر أ. بلنسية

واستشھد أبو الربيع بن سالم شيخ المحدثين باألندلس، وكان يوماً . وزحف إليھم فانكشف المسلمون، واصيب كثير منھم

ثم زحف إليھا طاغية أرغون في رمضان سنة خمس . ثم ترددت عليھا سرايا العدو. عظيماً، وعنواناً على أخذ بلنسية ظاھراً 

وكان بنو عبد المؤمن بمراكش قد فشل ريحھم، وظھر أمر بني أبي حفص . ستبلغ في نكايتھاوثالثين وستمائة فحاصرھا وا

بأفريقية، فأّمل ابن مردنيش وأھل شرق األندلس األمير أبا زكريا للّكرة، وبعثوا إليه بيعتھم، وأوفد عليه ابن مردنيش كاتبه 

يوم مشھود بالحضرة، وأنشد في ذلك المحفل قصيدته على روي بيعتھم في  الفقيه أبا عبد هللا بن األبار صريخاً، فوفد وأّدى

  : السين، يستصرخه فيھا للمسلمين وھي ھذه

  إن السبيل إلى منجاتھا درس    أدرك بخيلك خيل هللا أندلسا

  فلم يزل منك عزالنصرملتمسا    وھب لھا من عزيز النصر ما التمست

  سافطالما ذاقت البلوى صياح م      عاش مما تعانيه حشاشتھا

  للنائبات وامسى جّدھا تعسا    يا للجزيرة اضحى اھلھا جزراً 

  يعود مأتمھا عند العدى عرسا      في كّل شارقة إلمام بائقةٍ 

  تثني االمان حذاراً والسرور أسا    وكّل غاربٍة أجحاف نائبةٍ 

  إال عقائلھا المحجوبة ما األنسا    قاسم الروم ال نالت مقاسمھم

  يذھب النفس او ما ينزف النفسا ما    وفي بلنسيٍة منھا وقرطبة

 ً   جذالن وارتحل اإليمان منبئسا    مدائن حلّھا األشراك مبتسما

  يستوحش الطرف منھا ضعف ما إنسا    وصّيرتھا العوادي عائثات بھا

 ً   وللنداء يرى أثناءھا جرسا    ما للمساجد عادت للعدى بيعا

  رسامدارساً للمثاني اصبحت د     لھفاً عليھا إلي استرجاع فائتھا

  ما شئت خلًع من موشّيٍة وكسا    وأربعاً غنمت ايدي الربيع بھا

  فصوخ النضر من أدواحھا وعسا    كانت حدائق لالحداق مونقةً 

  يستوقف الركب او يستركب الجلسا    وحال ماحولھا من منظٍر عجبٍ 

  عيث الدبا في مغانيھا التي كبسا    سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا

  تحيف األسد الضاري لما افترسا      فھاوابتّز بزتھا مما تحيّ 

  واين غصن جنيناه بھا سلسا    فأين عيش جنيناه بھا خضراً 

  ما نام عن ھضمھا حيناً وما نعسا    محا محاسنھا طاًغ اتيح لھا

  فغادر الشّم من أعالمھا خنسا    ورج أرجاءھا لّما أحاط بھا

  تلساإدراك ما لم تنل رجاله مخ    خال له الجّو وامتّدت يداه إلى

  ولو رأى راية التوحيد ما نبسا    وأكثر الزعم بالتثليث منفرداً 

  أبقى المراس لھا حبالً وال مرسا    صل حبلھا أيھا المولى الرحيم فما
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  احييت من دعوة المھدًي ما طمسا    وأحي ما طمست منھا العداة كما

 ً   وبت من نور ذاك الھدي مقتبسا  أيام صرت لنصر الحق مستبقا

  كالصارم اھتّزأو كالعارض انبجسا    ر الفه منتصراً وقمت فيھا الم

  والصبح ماحية أنواره الغلسا    تمحو الذي كتب التجسيم من ظلمً 

  وأنت أفضل مرجّو لمن يئسا    ھذي رسائلھا تدعوك من كتب

  منك األمير الرضي والسّيد الندسا    وافتك جارية بالنجح راجية

  لين والشرساعبابه فتعاني ال    خاضت خضارة يعلوھا ويخفضھا

  كما طلبت بأقصى شدة الفرسا    وربما سبحت والريح عاتية

  حفص مقبلة من تربه القدسا    تؤّم يحيى بن عبد الواحد بن أبي

  دنياً ودنيا فغّشاھا الرضي لبسا    ملك تقلّدت االمالك طاعته

  وكل صاٍد إلى نعماه ملتمسا    من كّل غاٍد على يمناه مستلما

  ولودعا أفقاً لّبى وما احتبسا    مؤّيد لورمى نجما ألثبته

  ودولة عزھا يستصحب القعسا    أمارة تحمل المقدار رايتھا

  ويطلع الليل من ظلمائه لعسا    يبدي النھار بھا من ضوئه شنبا

  تحّف من حوله شھب القنا حرسا    كأّنه البدر والعلياء حالته

  اعّزمن خّطتيه ما سما ورسا    له الثرى والثرّيا خّطتان فال

  علياء توسع أعداء الفدى تعسا    ھا الملك المنصور انت لھايأيّ 

  يحيى بقتل ملوك الصفر أندلسا    وقد تواترت االنباء أّنك من

  وال طھارة ما لم تغسل النجسا    طّھر بالدك منھم إّنھم نجس

  حّتى يطأطىء رأس كل من رأسا    وأوطئ الفيلق الجّرار أرضھم

  م أدمعا تھمي زكا وخساعيونھ    وانصر عبيداً بأقصى شرقھا شرقت

  داًء متى لم تباشر حسمه انتكسا    ھم شيعة األمر وھي الدار قد نھكت

  جردا سالھب او خّطية دعسا    اما ھنيئاً لك التمكين ساحتھا

  لعّل يوم األعادي قد أتى وعسا    واضرب لھا موعداً بالفتح ترقبه

 ً بمدد الطعام واألسلحة والمال، مع أبي يحيى بن يحيى ابن  فأجاب األمير أبو زكريا داعيتھم، وبعث إليھم أسطوله مشحونا

وجاءھم األسطول بالمدد وھم في ھذا الحصار، فنز . وكانت قيمة ذلك مائة ألف دينار. الشھيد أبي إسحاق بن أبي حفص

لحصار على أھل واشتد ا. بمرسى دانية واستفرغ المدد بھا ورجع بالناّض إذا لم يخلص إليه من قبل ابن مردنيش من يتسلمه

بلنسية، وعدمت األقوات وكثر الھالك من الجوع، فوقعت المراوضة على إسالم البلد فتسلّمھا جاقمة ملك أرغون في صفر 

ورجع ابن . سنة ست وثالثين وستمائة، وخرج عنھا ابن مردنيش إلى جزيرة شقر، فأخذ البيعة على أھلھا لألمير أبي زكريا

السلطان وصار في جملته، وألّح العدو على حصار ابن مردنيش بجزيرة شقر، وأزعجه عنھا إلى  األّبار إلى تونس، فنزل على

  .دانية فدخلھا في رجب من سنته، وأخذ عليھم البيعة لألمير أبي زكريا
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ن من ثم داخل أھل مرسية، وقد كان بويع بھا أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب في مفتتح السنة، فافتتحھا عليه في رمضا

وانتظمت البالد الشرقية في طاعته، وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من تونس . سنته وقتله، وبعث ببيعتھم إلى األمير أبي زكريا

على مرسية، وخرج عنھا إلى لقنص  بواليته على عمله سنة سبع وثالثين وستمائة، ولم يزل بھا إلى أن غلبه ابن ھود

إلى أن أخذھا طاغية برشلونة من يده سنة أربع وأربعين وستمائة، وأجاز إلى تونس،  الحصون سنة ثمان وثالثين وستمائة،

  .والبقاء 

  :الخبر عن المجوسي وأوليته ومال أمره
. محمد بن محمد الجوھري، وكان مشتھراً بخدمة ابن أكمازير الھنتاتي والي سبتة وغمارة من أعمال المغرب: اسم ھذا الرجل

ً إلى الرياسةوكان حسن الضبط مترا ولما ورد على تونس وتعلق بأعمال السلطان نظر فيما يزلفه ويرفع من شأنه فوجد . ميا

جباية أھل الخيام بأفريقية من البرابرة المّوطنين مع األعراب غير منضبطة وال محصلة في ديوان، فنبه على أنھا مأكلة 

انھا، وصارت عمالً منفرداً يسمى عمل العمود وطار له بذلك بين للعّمال ونھبة للوالة، فدفع إليھا فأنمى جبايتھا وقرر ديو

ووافق ذلك موت أبي الربيع . العمال ذكر، جذب له السلطان أبو زكريا بضبعه، وعّول على نصيحته وأثره باختصاصه

ير من مشيخة الكنفيتي المعروف بابن الغريغر صاحب األشغال بالحضرة، فاستعمل مكانه وكان ال يلي ذلك الخّطة إال كب

الموحدين فرشحه السلطان لھا لكفايته وعنائه، فظفر منھا بحاجة نفسه، واعتدھا ذريعة إلى امنيته، فاتخذ شارة أرباب السيوف، 

  .وارتبط الخيل واتخذ اآللة في حروبه مع أھل البادية إذا احتاج إليھا

بعدم الخضوع لھما، فنصبا له، وأغريا به السلطان، وحّذراه وأسف أثناء ذلك أبا علي بن النعمان وأبا عبيد هللا بن أبي الحسن 

وكان فيه إقدام أوجد به السبيل على نفسه، ويحكى أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم بعض أھل الخالف . غائلة عصيانه

وجعلھا . اعتّدھا عليهعندي ببابك ألف من الجنود أرم بھا من تشاء من أمثالھم، فأعرض عنه السلطان و: والعصيان فقال له

ً لما نمي عنه قدم عنه عبد الحق بن يوسف بن ياسين على األشغال ببجاية مع زكريا ابن السلطان، أظھر له  ولما. مصداقا

الجوھري أن ذلك بسعايته، وعھد إليه بالوقوف عند أمره والعمل بكتابه فألقى عبد الحق ذلك إلى األمير أبي زكريا فقام لھا 

ولم تزل ھذه وأمثالھا تعذ عليه حتى حق عليه القول فسطا به األمير أبو زكريا . ن استبداد الجوھري عليهوقعد، وأنف م

وتقبض عليه سنة تسع وثمانين وستمائة وستمائة وستمائة وستمائة، ووكل امتحانه إلى أعدائه ابن برعان والندرومي، فتجلد 

ل خنق نفسه والقي شلوه بقارعة الطريق فتفنن أھل الشمات في العيث ويقا. على العذاب وأصبح في بعض أيامه ميتاً بمحبسه

  .به، وإلى هللا المصير

  :الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة الحفصية
كان األمير أبو زكريا منذ استقل بأمر أفريقية واقتطعھا عن بني عبد المؤمن كما ذكرناه متطاوالً إلى ملك الحضرة بمراكش 

وكان يرى أن بمظاھرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك، فكان يداخل أمراء . واالستيالء على كرسي الدعوة

وكان يغمراسن منذ تقلد . زناتة فيه ويرغبھم ويراسلھم بذلك على األحياء من بني َمرين وبني عبد الواد وتوجين ومغراوة

وكان الرشيد منھم قد ضاعف له البر . ه متحيزاً إليھم سلماً لوليھم وحرباً على عدوھمطاعة آل عبد المؤمن أقام دعوتھم بعمل

ً لمسراته، وميالً إليه عن  والخلوص، وخطب منه مزيد الوالية والمصافاة، وعاوده اإلتحاف بأنواع األلطاف والھدايا تيمما

ان أبو زكريا اتصال الرشيد ھذا بيغمراسن وآله، وھم جانب أقتاله بني َمرين المجلبين على المغرب والدولة، فاستكبر السلط

وبينما ھو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني توجين وبعض ولد منديل بن عبد الرحمن أمراء . جواره بالمحل القريب
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ً على يغمراسن فسھلوا له أمره، وسّولوا له االستبداد على تلمسان ً لما وجمع كلمة زناتة، وإعد. مغراوة صريخا اد ذلك ركابا

الموحدين بمراكش وانتظامه في أمره وسلماً الرتقاء ما يسمو إليه من ملكه، وباباً لولوج المغرب على  يرومه من امتطاء ملك

. أھله، فحركه  أمالؤھم وھّزه إلى النعرة صريخھم، وأھاب بالموحدين وسائر األولياء والعساكر إلى الحركة على تلمسان

ونھض سنة تسع . ئر البدو من األعراب الذين في طاعته من بني سليم ورياح بظعنھم، فأھطعوا لداعيهواستنفر لذلك سا

وسرح إمام حركته عبد القوي بن العباس وأوالد منديل بن محمد لحشد . وثالثين وستمائة في عساكر ضخمة وجيوش وافرة

وضرب معھم موعدا لموافاتھم في تخوم . من العرب من بأوطانھم من أحياء زناتة وذؤبان قبائلھم وأحياء زغبة أحالفھم

ولما نزل صحراء زاغر قبلة تيطري منتھى مجاالت رياح وبني سليم من المغرب، تثاقل العرب عن الرحلة بظعنھم . بالدھم

حلوا معه زعموا في استنھاضھم وتنبيه عزائمھم، فارت. في ركاب السلطان، وتلووا بالمعاذير فألطف األمير أبو زكريا الحيلة

حتى نازل تلمسان بجميع عساكر الموحدين وحشود زناتة وظعن العرب بعد أن كان قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة 

ولما حلت عساكر الموحدين بساحة البلد، وبرز يغمراسن وجموعه للقاء . باألعذار والدعاء إلى الطاعة، فرجعھم بالخيبة

. وا والذوا بالجدران وعجزوا عن حماية األسوار، فاستمكنت المقاتلة من الصعودبصحبتھم ناشية السلطان بالنبل، فانكشف

ً في ذوبه وخاصته واعترضه عساكر الموحدين . ورأى يغمراسن أن قد احيط بالبلد فقصد باب العقبة من أبواب تلمسان ملتفا

البلد من كل حدب، فاقتحموه وعاثوا فصمم نحوھم وجندل بعض أبطالھم فأفرجوا له، ولحقوا بالصحراء ونسلت الجيوش إلى 

  .فيه بقتل النساء والصبيان واكتساح األموال

ولما تجلى غشي تلك الھيعة، وحسر تيار الصدمة، وخمدت نار الحرب، راجع الموحدون بصائرھم وأنعم األمير أبو زكريا 

. لة من دعوة بني عبد المؤمن والمدافعة عنھانظره فيمن يقلده أمر تلمسان والمغرب األوسط، وينزله بثغرھا إلقامة دعوته الدائ

واستكبر ذلك أشرافھم وتدافعوه وتّبرأ أمراء زناتة ضعفاً عن مقاومة يغمراسن علماً بأنه الفحل الذي ال يقرع أنفه، وال يطرق 

  .غيله وال يصد عن فريسته

ثم بعث وفده متطارحين . لمراقب عليها وسّرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله، واطلعوا من

وأن يفرده بالدعوة . على السلطان في المالمة واالتفاق، واتصال اليد على صاحب مراكش طالب الوتر في تلمسان وأفريقية

ووفدت أّمه سوط النساء لالشتراط والقبول فأكرم موصلھا وأسنى  جائزتھا، وأحسن وفادتھا . الموحدية فأجابه إلى ذلك

ھا، وسّوغ ليغمراسن في شرطه بعض األعمال بأفريقية، وأطلق أيدي عماله على جبايته، وارتحل إلى حضرته لسبع ومنقلب

  .عشرة ليلة من نزوله

وفي أثناء طريقه وسوس إليه الموحدون باستبداد يغمراسن، وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة وأمراء المغرب األوسط شجى 

ً عن مرامه ، وإلباسھم ما لبس من شارة السلطان وزيه، فأجابھم وقلد كالًّ من عبد القوي بن عطية في صدره، ومعترضا

التوجيني، والعباس بن منديل المغراوي ومنصور المليكشي أمر قومه ووطنه، وعھد إليھم بذلك وأذن لھم في اتخاذ اآللة 

وأغّذ . وأقاموا مراسمھا ببابه. مأل الموحدينوالمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعھم، فاتخذوه بحضرته وبمشھد من 

السير إلى تونس قرير العين بامتداد ملكه، وبلوغ وطره واإلشراف على إذعان المغرب لطاعته وانقياده لحكمه، وإدالة دعوة 

ليه أعناق بني عبد المؤمن فيه بدعوته، فدخل الحضرة واقتعد أريكته وأنشده الشعراء في الفتح، وأسنى جوائزھم وتطاولت إ

  .اآلفاق كما نذكره
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  :الخبر عن دخول أھل األندلس في الدعوة الحفصية ووصول بيعة إشبيلة وكثير من أمصارھا
كان بأشبيلية أبو مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الوليد وأبو عمرو بن الجّد من أعقاب الحافظ أبي بكر الطائر الذكر، 

. وكانا مسمتين وقورين متبوعين من أھل بلدھما مطاعين في أفقھما. فاء على سننھمورثا التجلّة عن جذھما وأجراھما الخل

وكان بعدوة األندلس التياث في الملك منذ وفاة . وكان السادة من بني عبد المؤمن يعولون على شوراھما في مصرھما

وغلب ابن . يش، وبغربھا ابن األحمروثار بشرق األندلس ابن ھود وزيان بن مردن. المستنصر، وانتزى بھا السادة وافترقوا

ثم . وملك ابن ھود أشبيلية سنة ست وعشرين وستمائة واعتقل من كان بھا من الموحدين. وأخرجھم عنھا ھود الموحدين

انتقضوا عليه سنة تسع وستمائة بعدھا وأخرجوا أخاه أبا النجاة سالماً، وبايعوا الباجي وتسمى بالمعتضد، واستوزر أبا بكر بن 

حب الرد، ودخلت في بيعته قرمونة وحاصره ابن ھود فوصل الباجي يده بمحمد بن األحمر الثائر بأرجونة وجيان بعد أن صا

  .ملك قرطبة

وزحف ابن ھود إليھم فلقوه وھزموه، ورجعوا ظافرين، فدخل الباجي إلى أشبيلة وعسكر بخارجھا، ثم انتھز فرصته في 

أھل أرجونة والنصارى إلى فسطاط الباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وقتلوھما سنة أشبيلية وبعث قريبه ابن أشقيلولة مع 

ودخل ابن األحمر أشبيلية، ولشھر من دخوله إليھا ثار عليه أھلھا ورجعوا إلى طاعة ابن ھود، وولى . إحدى وثالثين وستمائة

مائة صرف أھل أشبيلية طاعتھم إلى الرشيد ولما ھلك محمد بن ھود سنة خمس وثالثين وست. عليھم أخاه أبا النجاة سالما

بمراكش، وولوا على أنفسھم محمد بن السيد أبي عمران الذي قدمنا أنه كان والياًً◌ بقسنطينة، وأن األمير أبا زكريا غلبه عليھا 

وه على أنفسھم، ولما سار أھل أشبيلية للرشيد قدم. واعتقله، وبعث ولده إلى األندلس فربي محمد ھذا في كفالة امه بأشبيلية

واستمرت في دعوة . وتولى كبر ذلك أبو عمرو بن الجد، وبعثوا وفدھم إلى الحضرة فأقر السيد أبا عبد هللا على واليتھم

وقد ملك األمير أبو زكريا تلمسان وأشرف على أعمال المغرب، فاقتدوا بمن تقدم . الرشيد إلى أن ھلك سنة أربعين وستمائة

األندلس ببلنسيه ومرسية، وبايعوا لألمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي حفص واقتدى بھم أھل إلى بيعته من أھل شرق 

وسألوا منه والية بعض أھل قرابته فولى عليھم أبا . شريش وطريف، وبعثوا إليه وفدھم ببيعته سنة إحدى وأربعين وستمائة

  .رھا، وسلم له ابن الجد فى نقضھا وإبرامھافارس ابن عمه يونس ابن الشيخ أبي حفمص، فقدم أشبيلية وقام بأم

وعقد له . ثم انتقض عليه سنة ثالث وأربعين وستمائة وطرده من البلد إلى سبتة واستبد بأمر أشبيلية، ووصل يده بالطاغية

  .ةالسلم وضرب على أيدي أھل المغاورة من الجند وأسقطھم من ديوانه فقتلوه بإمالء قائدھم شفاف واستقل بأمر أشبيلي

. ورّجع أبا فارس بن أبي حفص وواله بدعوة األمير أبي زكريا فسخطھم الطاغية لذلك وانتقض عليھم وملك قرمونة ومرشانة

وصار أمر البلد شورى بين القائد شفاف وابن شعيب ويحيى بن خلدون ومسعود . ثم زحف إلى حصرھم وسألوه الصلح فامتنع

  .مرھم آخراً إلى الشيخ أبي فارس بن أبي حفصبن خيار وأبي بكر بن شريح، ويرجعون في أ

وأقاموا في ھذا الحصار سنتين ونازلھم ابن األحمر في جملة الطاغية، وبعث إليھم األمير أبو زكريا المدد، وجّھز له األسطول 

وغلبھم أسطول وأوعز له إلى سبتة بتجھيز أسطولھم معه فوصل إلى وادي أشبيلية، . لنظر أبي الربيع بن الغريغر التينمللي

. واستولى العدو عليھا صلحاً سنة ست وأربعين وستمائة بعد أن أعانھم ابن األحمر بمدده وميرته. الطاغية على مرسية فرجع

  .وقدم الطاغية على أھل الدخن بھا عبد الحق بن أبي محمد البياسي من آل عبد المؤمن، واألمر 
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  :بد الكريم وتصاريف أحوالھم ومال أمرھمالخبر عن بيعة أھل سبتة وطنجة وقصر ابن ع
كان أھل سبتة بعد إقالع المأمون عنھم، ونزول أخيه موسى عنھا البن ھود قد انتقضوا وأخرجوا عنھم القشتيني والي ابن 

ن ثم رجعوا إلى طاعة الرشيد عندما بايعه أھل أشبيلية سنة خمس وثالثي. ھود، وقدموا عليھم أحمد الينشتي وتسمى بالموفق

ً بغمراة فولوه عليھم. وستمائة ثم عقد . وتقبضوا على الينشتي وابنه وأدخلوا السّيد أبا العباس ابن السيد أبي سعيد، كان واليا

الرشيد على ديوان سبتة ألبي علّي بن خالص، كان من أھل بلنسية واتصل بخدمة الرشيد فجلى فيھا، ودفعه إلى األعمال 

ً لقصبتھا. افضبطھا فّواله سبتة فاستقل بھ حتى إذا . وولّى على طنجة يوسف ابن األمير قائداً على الرحل األندلسي وضابطا

ھلك الرشيد سنة أربعين وستمائة، وقد استفحل أمر األمير أبي زكريا بأفريقية، واستولى على تلمسان وبايعه الكثير من 

  .أمصار األندلس، فصرف ابن خالص وجھه إليه

واقتدى به في ذلك أھل قصر ابن عبد الكريم . واصطنع الرجال فدخل في دعوته، وبعث الوفد ببيعتهوكان قد اقتنى األموال 

البن خالص على سبتة وما إليھا، فبعث بالھدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سّماه  وعقد .فبعثوا بيعتھم لألمير أبي زكريا

ولما رجع . عه األديب إبراھيم بن سھل، فعطب عند إقالعهالميمون، وأركب إبنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان، وم

األسطول من أشبيلية كما قدمناه على بقية ھذا العطب وحزن أبي علي بن خالص على إبنه، رغب من قائده أبي الربيع بن 

ساحلھا فأراح، ولما مر األسطول بمرسى وھران نزل ب. الغريغر أن يحمله بجملته إلى الحضرة، فانتقل بأھله واحتمل زخيرته

وعقد السلطان على سبتة ألبي يحيى . واحضر له تين فأكله فأصابه مغص في معاه ھلك منه فجاءة سنة ست وأربعين وستمائة

وبعث معه على الجباية أبا عمر بن أبي خالد األشبيلي، كان صديقاً . بن زكريا ابن عمه أبي يحيى الشھيد ابن الشيخ أبي حفص

ولما قتل شفاف لحق بالحضرة فوالّه األمير أبو زكريا أشغال سبتة، واستمرت الحال إلى أن كان من . لجدلشفاف وعدّواً البن ا

  .استبداد العزفي بسبتة ما نذكره

  :الخبر في بيعة المرية
ھا، لما ھلك محمد بن ھود بالمرّية سنة خمس وثالثين وستمائة كما ذكرناه واسبتّد وزيره أبو عبد هللا محمد بن الرميمي ب

وضبھا لنفسه وضايقه ابن األحمر فبعث ببيعته سنة أربعين وستمائة إلى األمير أبي زكريا حين أخذ أھل شرق األندلس 

وخرج منھا إلى . ولم يزل ابن األحمر يحاصره إلى أن تغلب عليه سنة ثالث وأربعين وستمائة كما ذكرناه في أخباره. بطاعته

بن خالص محّل الّبر والتكرمة، وأنزله خارج المدينة في بساتين بنيونش، وأجمع الثورة سبتة بأھله وذخيرته، وأحله أبو علي 

قلما رجع األسطول من أشبيلية ركبه الرميمي ولحق بتونس، فنزل على األمير أبي زكريا . بأبي خالص، فنذر به وتغير له

  .ّد القصور إلى أن ھلك والبقاء  وحدهواستوطن تونس، وتملك بھا الضياع والقرى، وشي. وحل من حضرته محل التكرمة

  :الخبر عن بيعة ابن األحمر
وأشبيلية وغرب األندلس وطالت فتنته مع  كان محمد بن األحمر قد انتزى على ابن ھود ببلده أرجونة، وتملك جيان وقرطبة

أھل أشبيلية وسبته، فلم يزل على  ثم انتقض عليه وبايع للرشيد سنة ست وثالثين وستمائة عندما بايعه. ابن ھود وراجع طاعته

يذلك إلى أن ھلك الرشيد على حين استفحال ملك األمير أبي زكريا بأفريقية وتأميله للنصرة والكرة، فحول ابن األحمر إليه 

واصلھا ولم يزل ي. الدعوة، وأوفد بھا أبا بكر بن عّياش من مشيخة مالّقة فرجعھم األمير أبو زكريا باألموال للنفقات الجھادية

  .لھم من بعد ذلك إلى أن ھلك سنة سبع وأربعين وستمائة، فأطلق ابن األحمر نفسه من عقال الطاعة واستبد بسلطانه
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  :الخبر عن بيعة سجلماسة وانتقاضھا
عيد ولما ھلك الرشيد وبويع أخوه الس. كان عبد هللا بن زكريا الھزرجي من مشيخة الموحدين والياً بسلجماسة لبني عبد المؤمن

ومزق كتابه . سنة أربعين وستمائة، ونميت إليه عن الھزرجي عظيمة من القول خشن بھا صدره وبعث إليه مستعتباً فلم يعتبه

فخشيه الھزرجي على نفسه، واتصل به ما كان من استيالء األمير أبي زكريا على تلمسان ونواحيھا، فخاطبه بطاعته وأوفد 

كريا على سجلماسة  وأنحائھا، وفّوض إليه في أمرھا ووعده بالمدد من المال والعسكر عليه بيعته، فعقد له األمير أبو ز

وخطب له عبد هللا بسجلماسة، وفر إليه من مراكش أبو زيد الكدميوي بن واكاك، وأبو سعيد العود الرطب، فلحق . لحمايتھا

وستمائة، وقيل سنة أربعين، ومن معسكره كان  وزحف إليه السعيد سنة إحدى وأربعين. وأقام أبو زيد معه بسجلماسة. بتونس

وخاطب السعيد أھل سجلماسة وداخلھم أبو زيد الكدميوي فغدروا بالھزرجي وثاروا به، فخرج من . مفر أولئك المشيخة

عبد  وتقبض على. وطّير بالخبر إلى السعيد فشكر له فعلته، وغفر له سالفته. سجلماسة وأسلمھا وقام بأمرھا أبو زيد الكدميوي

هللا الھزرجي بعض األعراب، وأمكن منه السعيد فقتله وبعث برأسه إلى سجلماسة فنصب بھا، ورجع من طريقه إلى مراكش 

  .وأقامت سجلماسة على دعوة عبد المؤمن إلى أن كان من خبرھا ما نذكره في موضعه

  :الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمھا من طاعة بنى َمرين
. د وبين بني َمرين منذ أوليتھم وتقلبھم في القفار فتن وحروب، ولكل منھما أحالف في المناصرة وأشياعكان بين بني عبد الوا

فلما التاثت دولة بني عبد المؤمن غلب كل منھما على موطنه، وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد لبعدھم عن حضرة 

ير أبو زكريا بأمر أفريقية، ودوخ المغرب األوسط وافتتح ولما استبد األم. مراكش حيث محشر العساكر ويعسوب القبائل

وخافوا أن يظاھرھم األمير أبو زكريا عليھم، فأالنوا له في . تلمسان، وأطاعه بنو عبد الواد، حذر بنو َمرين حينئٍذ غائلتھم

نوا أنصاراً لدعوته وأعواناً القول والطفوه على البعد بالطاعة، وخاطبوه بالتمويل، وأوجبوا له حق الخالفة، ووعدوه أن يكو

وحملوا من تحت أيديھم من قبائل المغرب وأمصاره على طاعتھم، . في أمره، ومقّدمة في عسكره إلى مراكش وزحفه

واالعتصام ببيعتھم ولم تزل المخاطبات بينھم وبين األمير أبي زكريا في ذلك من أميرھم عثمان بن عبد الحق وأخيه محمد من 

وقد استولى األمير أبو زكريا على تلمسان، ودخل في . عليه بذلك مرة بعد أخرى إلى أن ھلك الرشيد. دورسلھم تف. بعده

وكان أھل مكناسة قد اعتصموا بوصلة . دعوته قبائل زناتة بالمغرب األوسط واستشرف أھل األمصار من العدوتين إلى إيالته

وبعثوا إلى األمير أبي يحيى بن . ء فيھم السيرة فتوّثبوا به وقتلوهاألمير أبي بحبى بن عبد الحق، وجاءھم وال من مراكش وأسا

عبد الحق، فحملھم على بيعة األمير أبي زكريا فأنفذوھا من إنشاء قاضيھم أبي المطرف بن عميرة سنة ثالث وأربعين 

لغ الخبر إلى السعيد وب. وضمن أبو يحيى بن عبد الحق حمايتھم خالل ما يأتيھم أمر السلطان من تونس ومدده. وستمائة

فأرھف حده واعتزم على النھوض إليھم فخامھم الرعب، وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاءھم وعلماءھم في اإلقالة واغتفار 

  .الجريرة، فتقبل ذلك إلى أن كان من حركته بعد ذلك ومھلكه ما ھو معروف

  :جاية وتصيير العھد إلى أخيه محمدالخبر عن مھلك األمير أبي يحيي زكريا ولي العھد بمكان إمارته من ب
كان األمير أبو زكريا قد عقد إلبنه أبي يحيى زكريا على ثغر بجاية قاعدة ملك بني حماد، وجعل إليه النظر في سائر أعمالھا 

الف من الجزائر وقسنطينة وبونة والزاب سنة ثالث وثالثين وستمائة كما ذكرناه، فاستقل بذلك، وكان بمكان من الترشيح للخ

فواله األمير أبو زكريا عھده سنة ثمان وثالثين وستمائة، . بنفسه وجالله، وانتظامه في سلك أھل العلم والدين وإيناس العدل
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وكتب إليه بالوصّية التي تداولھا . وأحضر المأل لذلك وأشھدھم في كتابه، وأوعز بذكره في الخطبة على المنابر مع ذكره

  : الناس من كالمة ونصه

إن أول ما يجب على من . سّددك هللا وأرشدك، وھداك لما يرضيه وأسعدك، وجعلك محمود السيرة، مأمون السريرةأعلم 

استرعاه هللا في خلقه، وجعله مسؤوالً عن رعيته في جل أمرھم ودقه، أن يقدم رضى هللا عز وجل في كل أمر يحاوله، وأن 

، ويكون عمله وسعيه وذبّ  ه عن المسلمين، وحربه وجھاده للمؤمنين، بعد التوكل عليه، والبراءة من يكل أمره وحوله وقّوته 

ومتى فاجأ ك أمر مقلق، أو ورد عليك نبأ مرھق، فرّيض لّبك، وسكن جأشك، وارع عواقب أمر تأتيه، . الحول والقوة إليه

وأعلم أن األمر إذا ضاق مجاله، . اسلوال تقدم إقدام الجاھل، وال تحجم إحجام األخرق المتك. وحاوله قبل أن ترد عليه وتغشيه

ثم . وقصر عن مقاومته رجاله، فمفتاحه الصبر والحزامة واألخذ مع عقالء لجيش ورؤسائھم، وذي التجارب من نبھائھم

وال تلحق . اإلقدام عليه، والتوكل على هللا فيما لديه، واإلحسان لكبير جيشك وصغيره الكثير على قدره، والصغير على قدره

ير بالكبير فتجري الحقير على نفسك، وتغلّطه في نفسه وتفسد نّية الكبير وتؤثره عليك، فيكون إحسانك إليه مفسدة في كال الحق

  .الوجھين، ويضيع إحسانك وتشتت نفوس من معك

، إن هللا واتخذ كبيرھم أبا وصغيرھم إبناً، وأخفض لھم جناح الذل من الرحمة، وشاورھم في األمر، فإذا عزمت فتوكل على هللا

واتخذ نفسك صغيرة، وذاتك حقيرة، وحقر أمورك، وال تستمع أقوال الغالطين المغلطين، بأنك أعظم الناس . يحب المتوكلين

  .قدراً، وأكثرھم بذالً، وأحسنھم سيرة وأجملھم صبراً، فذاك غرور وبھتان وزور

حث عن عمالھم والسؤال عن سير قضاتھم فيھم، وال تنّم عن وعليك بتفقد أحوال رعيتك والب. واعلم أّن من تواضع  رفعه هللا

ومھما دعيت لكشف ملّمٍة فاكشفھا عنھم، وال تراع فيھم كبيراً وال صغيراً إذا عدل عن . مصالحھم، وال تسامح أحداً فيھم

وال . والمتظلمينوال تراع في فاجر وال متصرف إال وال ذّمًة، وال تقتصر على شخص واحد في رفع مسائل الرعّية . الحق

  .تقف عند مراده في أحوالھم

وليكن سؤالك . واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين، لھم في جانب هللا أوفر نصيب، وفي رفع مسائل خلقه إليك أسرع مجيب

لھم أفذاذ، فإنك متى اقتصرت على شخص واحد في نقله ونصحه، حمله الھوى على الميل، ودعته الحمّية إلى تجنب الحق، 

وجاوبه جواب . وإذا رفع إليك أحد مظلمة، وأنت على طريق، فادعه إليك وسله حتى يوضح قصته لك. ترك قول الصدقو

مشفٍق مصمغ إلى قوله، مصيخ إلى نازلته ونقله، ففي إصاختك له وحنّوك عليه أكبرتأنيس، وللسياسة والرياسة في نفوس 

  .الخاّصة والعاّمة، والجمھور أعظم تأسيس

دماء المسلمين وأموالھم حرام على كل مؤمن بالته واليوم اآلخر إال في حق أوجبه الكتاب والسّنة، وعضدته أقاويل وأعلم أن 

الشرعية والحّجة، أو في مفسد عاثت في طرقات المسلمين وأموالھم جار على غيه في فساد صالحھم وأحوالھم، فليس إال 

ة دواء، وال تقل عثرة حسود على النعم، عاجز عن السعي، فإن إقالته تحمله السيف فإن أثره عفاء ووقعه لداء األدمغة الفاسد

فاحسم داءه قبل انتشاره، وتدارك أفره قبل إظھاره، واجعل . على القول، والقول يحمله على الفعل، ووبال عمله عائد عليك

قدمته من عمل صالح ومتجر في مرضاته  ال تنقلب إلى ربك إال بما. الموت نصب عينيك، وال تغتر بالدنيا وإن كانت في يدنك

  .رابح

: بعض المفسرين في قوله عز من قائل وقد قال. وأعلم أن اإليثار أربح المكاسب وأنجح المطالب، والقناعة مال ال ينفد

  .لمذكورةإنه النبأ الحسن في الدنيا على ما خلد فيھا من األعمال المشكورة، والفعالت الصالحة ا) وتركنا عليه في اآلخرين (
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وأرجو بك متى جعلت وصيتي ھذه نصب عينيك، لم تعدم من رّبك . فليكفك من دنياك ثوب تلبسه وفرس تذب به عن عباده 

ً ال يبرح عنك إال إليك، بمن هللا وحوله وطوله ً ييسره على يديك، وتأييداً مالزما وهللا يجعلك ممن سمع فوعى، ولبى . فتحا

كل شيٍء قدير، وباإلجابة جدير، وال حول وال قوة إال با العلّي العظيم، وحسبنا هللا ونعم  داعي الرشد إذا دعا، إنه على

  .الوكيل

تمت الوصّية المباركة، فعظم ترشيح األمير أبي يحيى لذلك، وعال في الدولة كعبه، وقوي عند الكافة تأميله، وھو بحالة من 

ت وأربعين وستمائة، فأسى له السلطان، واحتفل الشعراء في ريائه وتأبينه، النظر في العلم والجنوح للدين، إلى أن ھلك سنة س

فكانوا يثيرون بذلك شجو السلطان، ويبعثون حزنه، وعقد العھد من بعده ألخيه األمير أبي عبد هللا محمد، بحضور المأل، 

  .وإيداع الخاصة كتابھم بذلك في السجل، إلى أن كان من خالفته ما نذكره بعد

  :عن مھلك السلطان أبي زكريا وما كان عقبه من األحداثالخبر 
كان السلطان أبو زكريا قد خرج من تونس إلى جھة قسنطينة لإلشراف على أحوالھا، ووصل إلى باغاية فعرض العساكر بھا، 

ك المرض وأصاب السلطان ھنال. وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام. ووافته ھنالك الذواودة، وشيخھم موسى بن محمد

وھلك . ولما نزل بظاھر بونة اشتّد به مرضه. ثم أبّل من مرضه، ووصل منھا إلى بونة، فراجعه المرض. فرجع إلى قسنطينة

ثم نقل شلوه بعد . لسبع بقين من جمادى اآلخرة سنة سبع وأربعين وستمائة إلثنتين وعشرين سنة من واليته، ودفن بجامع بونة

وبويع إثر مھلكة إبنه ولي عھده أبو . ين وستمائة وستمائة بين يدي حصار النصارى تونسذلك إلى قسنطينة سنة ست وست

وطار خبر مھلكه في االفاق، فانتقض كثير من أھل القاصية، ونبذوا الدعوة الحفصية، وعطل ابن . عبد هللا محمد كما نذكره

يزالوا عليھا حيناً من الدھر،  المغرب األوسط، فلموتمسك بھا يغمراسن بن زيان صاحب . األحمر منابره من الدعوة الحفّصية

ولما بلغ الخبر بمھلكه إلى سبتة، وكان بھا أبو يحيى ابن الشھيد من قبل األمير . إلى أن انقطعت في حصار تلمسان كما نذكره

ف، وطردوا ابن الشھيد أبي زكريا كما نذكره، وأبو عمرو بن أبي خالد، والقائد شفاف، فثارت العامة وقتل ابن أبي خالد وشفا

  .وتولّى كبر ھذه الثورة حجبون الرنداحي بمداخلة أبي القاسم العزفي. فلحق بتونس

وتبعھم أھل طنجة في الدعوة، . واتفق المأل على والية العزفي، وحّولوا الدعوة للمرتضى، وذلك سنة سبع وأربعين وستمائة

فلما .  بن أحمد الھمداني، كان والياً عليھا من قبل أبي علي بن خالصواستبد بھا ابن األمير، وھو يوسف بن محمد بن عبد هللا

ثم خطب للعباسي وأشرك نفسه . صار األمر للعزفي والقائد حجبون الرنداحي، خالفھم ھو إلى الدعوة الحفصية، واستبد عليھم

عھم صھرھم القاضي أبو الغنم عبد الرحمن معه في الدعاء، إلى أن قتله بنو َمرين غدراً كما نذكره، وانتقل بنوه إلى تونس وم

بن يعقوب من جالية شاطبة، انتقل ھو وقومه إلى طنجة أيام الجالء، فنزلوا بھا وأصھر إليھم بنو األمير، وارتحلوا معھم إلى 

سلطان، وعرف دين القاضي أبي القاسم وفضله ومعرفته باألحكام والوثاثق، واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام ال. تونس

  .وكان له في ذكر

ولّما بلغ الخبر بمھلك األمير أبي زكريا إلى صقلية أيضاً، وكان المسلمون بھا في مدينة بلغ قد عقد لھم السلطان مع صاحب 

الجزيرة على اإلشراك في البلد والضاحية، فتساكنوا حتى إذا بلغھم مھلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيھم فلجوا إلى 

وأحاط بھم حتى . واألوعار، ونصبوا عليھم ثائراً من بني عبس، وحاصرھم طاغية صقلية بمعقلھم من الجبل الحصون
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ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فأخرج المسلمين الذين كانوا . وأجازھم البحر إلى عدوته، وأنزلھم بوجاره من عمائرھا. استنزلھم

  .ومحا منھا كلمة اإلسالم بكلمة كفره، وهللا غالب على أمره. وجزائرھا واستولى الطاغية على صقلية. بھا، وألحقھم بإخوانھم

  :الخبر عن بيعة السلطان أبي عبد هللا المستنصر وما كان في أيامه من الحوادث 
خذ لما ھلك األمير أبو زكريا بظاھر بونة سنة سبع وأربعين وستمائة كما قدمناه اجتمع الناس على إبنه األمير أبي عبد هللا، وأ

له البيعة عّمه محمد اللحياني على الخاصة وسائر أھل المعسكر، وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة ثالث رجب من السنة، 

، والشكر   وقام :  ثم جدد البيعة بعد حين، واختار لوضع عالمته. فجدد بيعته يوم وصوله وتلّقب المستنصر با الحمد  

بيه الخصي كافور، كان قھرمان داره، فأشخصه إلى المھدّية، وأوعز إلى الجھات بأخذ باعباء ملكه، وتقّبض على خاصة أ

واستوزر أبو عبد هللا بن أبي مھدي، واستعمل على القضاء أبا زيد التوزري . البيعة على أھل العماالت فترادفت من كل جانب

  .أعلم وكان يعلم ولد عّمه محمد اللحياني الثائر عليه كما نذكره وهللا تعالى

  :الخبر عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل أبيه
محمد وكان أسّن منه ويعرف باللحياني لطول لحيته، واآلخر أبو إبراھيم، وكان بينھم : إثنان’كان لألمير أبي زكريا من اإلخوة 

إبنه أبو عبد هللا المستنصر، واستوزر محمد ولما ھلك األمير أبو زكريا، وقام باألمر . من المخالصة والمصافاة ما ال يعبر عنه

ً في قومه، فأمل أن يستبد عليه لمكان صغره، إذ كان في سن العشرين ونحوھا . بن أبي مھدي الھنتاتي، وكان عظيما

فقد كان أبوه اصطنع منھم . واستصعب عليه حجر السلطان بما كان له من الموالي العلوجيين، والصنائع من بيوت األندلس

فداخل ابن أبي مھدي أخوي السلطان، وبعث . ، ورنب جنداص كثروا الموحدين وزاحموھم في مراكزھم من الدولةرجاأل

. فرجع إلى ابن محمد اللحياني، فأجابه إلى ذلك. أمل من ذلك عندھما األسف على ما فاتھما من األمر، فلم يجد عندھما ما

الخبر بذلك إلى السلطان من عّمه محمد اللحياني وحذره من غائلة إبنه، ونمي . وبايعه ابن أبي مھدي سراً، ووعده المظاھرة

 ً   .وأبلغه ذلك أيضاً القاضي أبو زيد التوزري منتصحا

وباكر ابن أبي مھدي مقعده للوزارة بباب السلطان لعشرين من جمادى سنة ثمان وأربعين وستمائة، وتقبض على الوزير أبي 

وعقد للعاقد . ن معه، فبايعوا البن محمد اللحياني بداره، واستركب السلطان أولياءهوخرج ومشيخة الموحدي. زيد بن جامع

ظافر على حربھم فخرج في الجند واألولياء، ولقي الموحدين بالمصلّى خارج البلد، ففض جمعھم، وقتل ابن أبي مھدي وابن 

. نه صاحب البيعة، وحمل رؤوسھما إلى السلطانوازكلدن وسار ظافر مولى السلطان إلى دار اللحياني عّم السلطان فقتله واب

ثم سكنت الھيعة وھدأت الثائرة، وعطف السلطان . وقتل في طريقه أخاه أبا إبراھيم وابنه، وانتھب منازل الموحدين وخربت

أن كان وأعاد عبد هللا بن أبي الحسين إلى مكانه بعد . على الجند واألولياء وجھل االصطناع، فأدر أرزاقھم ووصل تفقدھم

ثم . ھجر أول الدولة، وتزحزح البن أبي مھدي عن رتبته، وتضاءل الستطالته، فرجع إلى حاله واستقامت األمور على ذلك

ونذر بذلك فخشي البادرة . سعى عند السلطان بمواله الظافر، وقبحوا عنده ما أتاه من األفتيات في قتل عميه من غير جرم

ر ھذه السعاية ھالل مواله، فقعد له مكانه واستنفر ظافر في جوار العرب طريداً، إلى أن ولحق بالدواودة، وكان المتولي لكب

  .كان من أمره ما كان
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  :الخبر عن اآلثار التي أظھرھا السلطان في أيامه
سياجاً اتخذه للصيد سنة خمسين وستمائة، فأدار . فمنھا شروعه في اختطاط المصانع الملوكية، وأولھا المصيد بناحية بنزرت

على بسيط من األرض قد خرج نطاقه عن التحديد، بحيث ال يراع فيه سرب الوحش، فإذا ركب للصيد تخّطى ذلك السياج إلى 

قوره في لمة من مواليه المتخصين وأصحاب بيزرته، بما معھم من الجوارح بزاة وصقوراً وكالباً سلوقية وفھوداً، فيرسلونھا 

وثقوا باعتراض البناء لھا من أمام فيقضي وطراً من ذلك القنيص سائر يومه، فكان دلك من  على الوحش في تلك القوراء، وقد

ثم وصل ما بين قصوره ورياض رأس الطائبة بحائطين ممتّدين يجوزان عرض العشرة أذرع أو . أفخم ما عمل في مثلھا

خروجھّن إلى تلك البساتين عن ارتفاع العيون نحوھا طريقاً سالكاً ما بينھما، وعلى ارتفاع عشرة أذرع يحتجب به الحرم في 

  .عليھن، فكان ذلك مصنعاً فخماً وأثراً على أيام الدولة خالداً 

وھذا . وأساراك باللسان المصمودي ھو القوراء الفسيحة. ثم بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره ويعرف بقبة أساراك

األرجاء يشرع منه إلى الغرب، وجانبيه ثالثة أبواب لكل باب منھا  الصرح ھو إيوان مرتفع السمك متباعد األقطار متسع

ويفضي بابھا األعظم المقابل . مصرعان من خشب مؤلف الصنعة ينوء كل مصراع منھا في فتحة وغلقه بالعصبة اولي القوة

ھز عددھا الخمسين أو لسمت الغرب إلى معارج قد نصت للظھور عليھا عريضة ما بين الجوف إلى القبلة بعرض اإليوان، ينا

ثم ينعطفان إلى ساحة القوراء يجلس السلطان فيھا . نحوھا، ويفضي البابان عن جانبيه إلى طريقين ينتھيان إلى حائط القوراء

على أريكته مقابل الداخل أيام العرض والفود ومشاھد األعياد، فجاءت من أضخم األواوين وأحفل المصانع التي لشھد بأبھة 

  .ة الدولةالملك وجالل

واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذكر المعروف بأبي فھر، يشتمل على  جناٍت وغير معروشات، اغترس فيھا من 

ونضد كل صنف . شجره كل فاكھٍة من أصناف التين والزيتون والرّمان والنخيل واألعناب، وسائر الفواكه وأصناف الشجر

سدر والطلح والشجر البرّي، وسّمى دوح ھذه بالشعراء واتخذ وسطھا البساتين والرياض منھا في دوحة حتى لقد اغترس من ال

. بالمصانع والجوائز وشجر النور والنزه من الليم والنارنج والسرو والريحان، وشجر الياسمين والخيري والنيلوفر وأمثاله

د البحور، جلب إليه الماء في القناة القديمة، وجعل وسط ھذه الرياض روضا فسيح الساحة، وصنع فيه للماء حائزاً من عدا

وقرطاجنة تسلك بطن األرض في أماكن، وتركب البناء العادّي ذا الھياكل الماثلة والقسي القائمة  كانت ما بين عيون زغوان

ينھما حتى وأمطاھا حائطاً وصل ما ب. على األرجل الضخمة في أخرى، فعطف ھذه القناة من أقرب السماوات إلى ھذا البستان

ينبعث من فوھة عظيمة إلى جب عميق المھوى، زصيف البناء متباعد األقطار مرّبع القنا مجلل بالكلس، إلى أن يقمعه الماء 

فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية، فتنبعث في الصھريج إلى أن يفھق حوضه، وتضطرب أمواجه تترفه الحظايا عن السعي 

لجواري المنشئات ثبجه فيتبارى بھّن تباري الفتح، ومثلت بطرفي ھذا الصھريج قّبتان متقابلتان بشاطئه لبعد مداه فيركبن في ا

كبراً وصغراً على أعمدة المرمر، مشيدة جوانبھا بالرخام المنّجد، ورفعت سقفھا من الخشب المفدر بالصنائع المحكمة 

واألواوين والحوائز والقصور غرفا من فوقھا غرف مبنّية واألشكال المنّمقة، إلى ما اشتملت عليه ھذه الرياض من المقاصير 

تجري من تحتھا األنھار، وتأّنق في مبانيه ھذه واستبلغ وعدل عن مصانع سلفه ورياضھم إلى متنزھاته مى ھذه، فبلغ فيھا 

  .الغاية في االحتفال وطار لھا ذكر في اآلفاق
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  :ك من األحداثالخبر عن فرار أبي إسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذل
كان األمير أبو إسحاق في إيالة أخيه المستنصر، وكان يعاني من خلقه وملكته عليه شدة، وكان السلطان يخافه على أمره 

وخرج سنة إحدى وخمسين وستمائة وستمائة لبعض الوجوه السلطانّية، ففّر األمير أبو إسحاق من معسكره، ولحق بالدواودة 

وبايع له ظافر مولى أبيه النازع إليھم واعتقد منه الذّمة . من نواحي نقاوس، واجتمعوا على أمرهمن رياح، فبايعوه بروايا 

وائتمر به المأل . والرتبة، وقصدوا بسكرة وحاصروھا، ونادى بشعار طاعتھم فضل بن علي بن الحسن بن مزني من مشيختھا

ثم ارتحلوا إلى قابس فنازلوھا، واجتمعت عليه  . ا في طاعتهثم بايع له أھل بسكرة ودخلو. ليقتلوه، ففر إليه وصار في جملته

ً  وأھم السلطان شأنه، وتقبض. األعراب من كل أوب ووًكل بھم من يحوطھم وألطف ابن . على ولده فحبسھم بالقصبة جميعا

نصحاً، فبعثت به إلى أبي الحسين الحيلة في فساد ما بين األمير أبي إسحاق ومواله ظافر، بتحذير ألقاه إلى أخته بالحضرة ت

ثم لحق باألندلس، وافترق جموع األمير أبي إسحاق فلحق بتلمسان، وأجاز . أخيھا، فتنّكر لظافر وفارقه، وسار إلى المغرب

وشھد ھنالك الوقائع، وأبلى . ونزل على السلطان محمد بن األحمر فرعى له عھد أبيه، وأسنى له الجراية. منھا إلى األندلس

م يزل السلطان المستنصر يتاحف ابن األحمر وبھاديه، ويوفد عليه مشيخة الموحدين مصانعة في شأن أخيه ول. في الجھاد

. ولحين مھلكه أجاز ظافر من األندلس إلى بجاية. وكان من والية أخيه أبي إسحاق ما نذكر. واستجالًء لحاله، إلى أن ھلك

وقلق المستولي على الدولة بمكانه، وراسل شيخ الموحدين أبا . ى الحجوأوفد ولده علي الواثق مستعتباً وراغباص في السبيل إل

ھالل عياد بن محمد الھنتاتي صاحب بجاية في اغتياله عن قصده، فذھب دمه ھدراً وبقي ولده عند بني توجين حتى جاءوا في 

  .جملة السلطان أبي إسحاق، وبيد هللا تصاريف األمور

  :روج أثرھا إلي الزابالخبر عن بني النعمان ونكبتھم والخ
كان بنو النعمان ھؤالء من مشيخة ھنتاتة ورؤسائھم، وكان لھم في دولة األمير أبي زكريا ظھور ومكان، وخلصت والية 

واتصل لھم ذلك أول دولة المستنصر، وكان كبيرھم أبو علي وتلوه ميمون وعبد . قسنطينة لھم يستعملون عليھا من قرابتھم

فلما استوسق للسلطان أمره، وتمّھدت دولته نكبھم وتقبض عليھم سنة إحدى . مداخلة اللحياني أثرالواحد، وكان لھم في 

وظھر أثر ذلك بالزاب خارج . وخمسين وستمائة وستمائة، فأشخص أبا علي إلى اإلسكندرّية، وقتل ميمون وانقرض أمرھم

وبمجموعه وتقبض عليه، وسيق إلى السلطان فقتله، تسّمى بأبي حّمارة، فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب، فأوقع به 

من مرداس ودباب، كان فيھم : وقفل السلطان إلى مقره فنزل بھا، وسخط وجوھاً من سليم. بھا وبعث برأسه إلى تونس فنصب

 ً   .رحاب بن محمود وابنه، فاعتقلھم وأشخصھم إلى المھدية فأودعھم بمطبقھا ورجع إلى تونس ظافراً غانما

  :دعوة مكة ودخول أھلھا في الدعوة الحفصية الخبر عن
كان صاحب مّكة ومتّولي أمرھا من سادة الخلق وشرفائھم ولد فاطمة، ثم من ولد إبنھا الحسن صلوات هللا عليھم أجمعين، أبو 

بن أيوب نمي وأخوه إدريس، وكانوا قائمين بالدعوة العباس ية منذ حولّھا إليھم بمصر والشام والحجاز صالح الدين يوسف 

وجرت بينھم وبين الشريف صاحب مكة . الكردي، وأمر الموسم وواليته راجعة إليه، وإلى بنيه ومواليه من بعده إلى ھذا العھد

مغاضبة وافقھا استيالء الططر على بغداد، ومحوھم رسم الخالفة بھا، وظھور الدعوة الحفصّية بأفريقية، وتأميل أھل االفاق 

وكان أبو محمد بن سبعين الصوفي نزيالً بمكة، بعد أن رحل من بلده مرسية إلى تونس، . يھا بالطاعةفيھا وامتداد األيدي إل

ويتكلم بمذاھب غريبة منھا، ويقول برأي . وكان حافظاً للعلوم الشرعية والعقلية، وسالكاً مرتاضاً بزعمه على طريقة الصوفية

التصّوف في األكوان على الجملة، فأرھق في عقيدته، ورمي بالكفر أو الوحدة كما ذكرناه في ذكر المتصّوفة الغالة، ويزعم ب
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الفسق في كلماته، وأعلن بالنكير عليه والمطالبة له شيخ المتكلمين بأشبيلية ثم بتونس أبو بكر بن خليل السكوني، فتنّمر له 

  .المشيخة من أھل الفتيا وحملة السّنة وسخطوا حالته

فلما أجمع . بالمشرق ونزل مكة، وتذّمم بجوار الحرم األمين، ووصل يده بالشريف صاحبھاوخشي أن تأسره البّينات فلحق 

الشريف أمره على البيعة للمستنصر صاحب أفريقية، داخله في ذلك عبد الحق بن سبعين وحّرضه عليه، وأملى رسالة بيعتھم، 

  :اوكتبھا بخطه تنويھاً بذكره عند السلطان والكافة، وتأميالً للكرة ونصف

 ً ً مبيناً، {. بسم هللا الرحمن الرحيم صلى هللا على األسوة المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً لك فتحا إنا فتحنا

ً مستقيماً، وينصرك هللا نصراً  عزيزاً، ھو الّذي  ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويھديك صراطا

ً أنزل الّسكينة في ق   }.لوب المؤمنين ليزدادوا إيمانھم    جنود السماوات واألرض، وكان هللا عليماً حكيما

ھذا النوع من الفتح أعني المبين ھو من كل الجھات داخل الذھن وخارجه، وھو الذي خصت به مكة، وھو أعظم فتح نذر في 

يستقيم صراط الھداية، وتحفظ النھاية، وتغفر ذنوب أيام الدھر والزمان الفرد منه خير من أيام الشھر، وبه تتم النعمة، و

وكلمة هللا عاملة في  الموجودات بحسب قسمة . البداية، ويحصل النصر العزيز، ونور السكينة، وتتمكن قواعد مكة والمدينة

  .ثم ال يقال إنھا متوقفة على شيء، وال في مكان دون مكان. الزمان

، وكل نعمة �ر األكمل، للمتبوع الذي أفاد الكمال الثاني كالسبع المثاني، فإنه ھو األسوة وھذا الفتح قد كان بالقصد األول والقد

ورسالته تقتضي ختم األنبياء  �وإن كانت نصبة مولده . تظھر على سعيد ترجع إليه مثل التي ظھرت على خليقته وعلى يديه

عليه بفتح مكة تمت له النعمة، ورفعت له الدرجة، وضفت فمن فتح . بھذا القرن الذي نحن فيه، وإمامنا فيه ھو ختم األولياء

. ومن وصل سلطانه إليھا فقد ھدي الرشد وسار على صراطه، ورجح ميزان ترجيحه على أقرانه وإرھاطه. عليه الرحمة

  .ومن حرم ھذا فقد حرم من ذلك، واألمر ھكذا

عد ما أطلعه من بلده، ورضي هللا عن خليفته المنتخب من وسنة هللا كذلك، وصفى هللا على رسوله الذي طلع المجد من مدينته ب

  .عنصر خليفة عمر صاحب نبيه، ثم من عمر صاحبه ووليه والحمد  على نعمه

. حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين{. بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيد ولد آدم محمد

قد صح أن ھذه الليلة فيھا . }رحمّة من رّبك، إّنه ھو الّسميع العليم. أمراً من عندنا، إّنا كّنا مرسلين. ٍر حكيمفيھا يفرق كل أم

تنزل اآليات وترتقب البيذنات، وفيھا تخصيص القضايا الممكنة وأحكام األكوان ويفرق األمر، ويفسر الملك الموكل بقبض 

قرر خطة اإلمامة والملك، وتقيض اإلمامه بالھلك، وھي في القول األظھر في األرواح بحمل اآلجال في األزمان، وفيھا ت

ثم ھي في اّم القرى وفي حرمھا تقّدر بقدر زائد، . أفضل الشھور، وفي السابع والعشرين منه كما ورد في الحديث المشھور

التي اقتضبتھا، والليلة التي فيھا قرأتھا،  وإنما قلت ھذا ورسمته ليعلم من وقف على الخطبة ويعم فضلھا إال للحائد عن الفائد،

أنھا من أفضل المطالب التي قصدت، وإن القرائن التي اجتمعت فيھا ولھا، زادت على الفضائل التي ألجلھا رصدت، وأيضاً 

ت تأخر فيھا مجد إمام عن إمام، وبعد مجد إمامه وراء إمام ھو وراء االمام، ورحمت فيھا نفس خليفة عبرت وتلقب وعظم

فيھا ذات خليفة تحي التي سفت، فھذه نعمة بركة ينبغي أن يقرر حدھا ويتحقق مجدھا، وال يقذر قدرھا فإنھا ليلة قدر، ليلة 

طسم، تلك آيات (بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلّى هللا على واحد هللا في عنايته سيدنا محمد : والحمد  حمداً واصالً . قدرھا

الحق الشاھد لنفسه المتفق من جميع جھاته، وفي سنة هللا التي ال تحول وال ) منھم ما كانوا يحذرون: (إلى قوله) الكتاب المبين 

تبدل والمتعارف من عادته التي ربطھا بحكمته التي تعّدل وال تعّدل، إن لكل ھداية نبوية ضاللة فرعونّية، وكذا الحال في 
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ولكل ظلم ظالم متجبر قھر قاھر متكبر، وعند ظھور ظفر . األتقياءاألولّياء، ومع كل مصيبة فرج، وال ينعكس األمر في 

وفي عقب كل فترة أو فيھا كلمة قائم بحق يغلب ال يغلب، وفي كل دور أو قرن أمامة . المبطل يظھر قصد المحق المفضل

ورضت تكر معارضتھا تطلب بشخصھا وال تطلب، وكواكب الكفر إذا طلعت على أفق اإليمان فيه نكب آفلة، وكلمة هللا إذا ع

وليعلم كل مؤمن أن كلمة هللا متصلة . وإنما ذكرت ذلك بعد الذكر المحفوظ ليتذكر باآليات الظاھرة إلى اآليات القاھرة. قافلة

ولذلك يقول . االستصحاب والسبب، وعاملة في األشياء مع األزمان والحقب، وأن رجال الملة الحنفية أعلى المنازل والرتب

وقد قيل إن الملّة . أشخاصھا متعددة، وأكوانھا متحدة، وهللا غالب على أمره: ن األذل، ونوع موسى األجلفي نوع فرعو

  .الحنفّية المضرّية تنصرھا السيرة العمرّية المحمدّية المستنصرّية

بالته ومالئكته وكتبه  ولعل الذي أقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منه، يجيره من المغرب وال ينقله عنه، فينبغي لمن آمن

ورسله، وبما يجب كما يجب أن ال يتغير قصده وال يتوقف عند سماع المھلكات حمده، قد قيدت إقدام قوم بشرك الشرك، 

بصيرته، ولبس لھم ثوب الذل بالعرض،  وحملھم الضجر إلى الھلك بطاعة الترك وكع كيد الكنود ھلك كنعان وكل بصر

وأما ھامان المرّتدين فليس ھم بالمؤمنين، وعال فرعون الشر . حوده لسلطان السنة والفرضوجعل مصيبة الدين تفئته مع ج

وينبغي أو يجب أن . في األرض، وهللا يمن على المستضعفين في األرض بنصر من عنده، ويھلك المفسدين بجند من رفده

الشام أو تفزع في صالة كسوف شمس  نضرب عن ذكر كائنة مدينة السالم، فإنھا تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة

سرورھا إلى التسليم باالستسالم ونكبر أربع تكبيرات على اإلنس ويوح بعد ذلك وعد وسالم، وينتظر قيامه بقيام أمر محيي 

  .الدين واإلسالم، والحمد  على كل حال

الطبقة قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه مسلم و بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على الذي أعجزت خصاله العّد والحّد،

ً ال يعّده عداً << : وسلم  يكون في آخر << : وقال صلى هللا عليه وسلم . >> يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا

في  وذكر بھاء الدين التبريزي. زاد أبو العباس الھمداني، وأشار بيده إلى المغرب>> الزمان خليفة يقسم المال وال يعد 

ملحمته التي زعم أنه ال يثبت فيھا من األخبار إال ما صححته روايته، وال يذكر من األحكام المنسوبة إلى الصنائع العملّية إال 

إذا خرجت نار الحجاز يقتل : قال في الترجمة األولى. وال يعتبر من األعالم الدينّية إلى ما أدركته ھدايته. ما أبرزته درايته

ستقيم ملك المغرب وتبسط كلمته في األقطار، ويخطب له على منابر خلفاء بني العباس ، ويكثر الدر بالمعبر خليفة بغداد، وي

  .من بالد الھند

ومن تأمل قوله  صلى . ذكرت ھذا ليعلم المقام أيده هللا أنه ھو المشار إليه، وأنه الذي يعول في إصالح ما فسد بحول هللا عليه

أن الخليفة المذكور لم يسمع : الحديث، تبين له ما أردناه وذلك يظھر من وجوه، منھا" اخر الزمان  يكون في: "هللا عليه وسلم 

أن آخر الزمان : والثاني. به فيما تقدم، وال ذكر في الدول الماضية، ولو ذكر لرددنا القول به وأھملناه ألجل تقييده بآخر الزمان

ال خليفة ألھل الملة في وقتنا : الثالث. عالمات المنذرة بالساعة ھو ھذا بعينهالذي يراد به ظھور الشروط المتوسطة، وأكثر ال

  .ھذا غير الذي قصدناه

وھذه أقطار الملّة منحصرة ومعلومة لنا من كل الجھات، والذي يشاركه في اإلسم ويقاسمه في إطالقه فقط ال يصدق عليه، إذ 

ن قصد طالب السراب، ويده مع ھذا أيبس من التراب فصح بالى وأفقر م. ھو أضعف من ذرة في كّرة، ومن نملة في رملة

جر والتقسيم، وبتصفح الموجودات واألزمان والدول والمراتب والنعوت أنه ھو ال شريك له فيھا، والمصّحح لذلك كله، والذي 

لّة كذلك، وھذه دالئله ھي وھذا خليفة الم. يصدق وينطبق عليه مدلول الحديث كرمه الذي يعجز عنه الحد، وال يتوقف فيه العد
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وھذه خصاله شاھدة له بفضائل السيف والقلم، وھذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع، وھذه . أوضح من نار على علم

ثم ھذه موازين . سعوده في صعوده، وھذه متاجر تعويله على هللا رابحة وھذه أحواله بالكلية صالحة، وھذه سعايته ناجحة

  .والحمد  كما يجبترجيحه راجحة، 

وما النصر إال من عند هللا وصلى هللا على عبده محمد بن عبد هللا أنه من بكة وأنه للحق وأنه بسم هللا الرحمن الرحيم، وأنه 

صفى هللا عليه وسلم أما بعد فبھداھم اقتده، . إلى خضر ال تحصر الخصر ويحدر فيھا الندر ويحافظ على سنة الرؤوف الرحيم

 الذي أحسن بمقام اإلحسان وتمم النعمة، وبّين لمن تبّين علم البيان، وحكم لمن أحكم الحكمة وسبقت في صفات أفعاله الحمد 

صفة الرحمة وذكر الھداية في كتابه بعد ذكر النعمة، ھو الرؤوف بالبرية وھو الرحيم والحفي بالحنفية، وھو القاھر الماضي 

شھد له بالكمال الممكن الذي أبرزه وخّصصه وعّرفه بالجالل من يسره لذلك . يئةالمشيئة الذي يقبض ويبسط ويمضي المش

ھو الذي استعمل عليھا من اختاره إلقامة النافلة والفرض، وأعمى من أھلھا من توسل له بنية العرض وأعتق العقاب . وخلصه

تضعفين في األرض بإمام بخر المجد في وسر العقاب وأھمل العقاب بطاعة من يستعمر به الربع المعمور، وأنعم على المس

  .بحر خصاله يعذ بعض البعض

فھذه ذرية وأنواع مجد بعضھا من بعض، بل ھذه خطوط . ُسنته محمدّية، وسيرته بكرّية وسريرته علوّية، وساللته عمرّية

ص والعام ونزه من عرف بالرياسة العالية، ووصف بالنفاسة السالية، وشھد له بذلك الخا. فصل الطول فيھا مثل العرض

صلى هللا على األسوة الرؤوف بالمؤمنين، سّيدنا محمد الذي أنزل . النزيه النفس ومن نزھه في سلطانه علمه العام. النقائص

وعلى  عليه التنزيل، وكتب اسمه في صحيح القصص والنصوص، ونبي هللا به وبأئمة أمته الذين شبھھم بالبنيان المرصوص،

وأخرج من ظھورھم . بررة الذين اصطفاھم وطھرھم، ثم أّيدھم فطھروا األرض من الكفرة الفجرةآله وصحبه الكرام ال

  .ظھرھم، ويسر بھم السبيل ثم السبيل يسّرھم) ذرياتھم بالدين

ومنھم الخليفة المستنجد با المفّضل على الناس، ولكن أكثرھم ورضي هللا عنھم وعنه، وضاعف للمحب الثواب الدائم منھم 

وبعد خدمة يتقدم فيھا بعد الحمد والتصلية والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة أصلية، تحّية بعضھا مكية وكلھا . هومن

وتكبر عن أن تشتبه بالعنبر والند . ملكوّتية، وروضة ريحھا حضرة القدس ونشرھا يدرك فيه صحبة النفث، روح القدس

ثم ھي مع ھذا واجبة . للمادة مفارق لغير المفارق لھا مفارقة السواد للبياضألن المفارق . والورد وأزھار الربى والرياض

  .وفي مثل ھذه فليتنافس المتنافسون. القصد عذبة الورد، تذكر الذاكر الذكي بعرفھا الذكي لمدركات جنة الخلد والنعيم

رة الملك والسلطان، ومدار فلك النسك حض وتدرك النفس النفيسة لذة النعيم ألنھا ظاھرًة طيبة، وكريمة صبّية، واقفة على

وإنسانھا األعظم . ومستقر اإلمامة والجاللة، ومعقل الھداية والداللة، وأصل األصالة ودار المتقين، وبيت العدالة وحزب اليقين

المجد والفخر، ثم معلي الموحدين على الملحدين وقائم الدين وقيمه، ومقر اإلسالم ومقدمه، القائم بالدعوة العامة بعد أبيه إمام 

األمة الذي إذا عزم أوھم بتخصيص مھمل، اتخذ في خلده ما ھو بالفعل مع ما ھو بالقوة، وأن يعرض له في طريق إعراضه 

الممكن العسيريسره سعده وساعده ساعد القوة وإن سمع بالحمد في جھة حدبه بخاصة خصاله بعد مجد األّبوة وفخر النّبوة، ال 

ھو علم العلم ثم ھو محل الحلم، . عب األمور إال بالضد، فإنه مظھر العناية اإللھية، ومرءاة المجد والجديذكر معه وال عنده ص

  . إسمه متوحد في مدلوله كاإلسم العلم، وعھده ال يتوقف على اللسان وال على رسوم القلم

وإن كان في الفرش ھو شامخ . األعلىكتب في السماء وسمع به في الكرسي، وكذلك العرش، وما ھنا إنما ھو مما ھنالك فھو 

وال يقال ھذا بحر . ى األسدثم ھو مما ظھر عليه علم أن الشجاعة لم تتنقل من اإلنسان إل. القدر ظاھر الفضل شديد البطش
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فينقل من الطبيعة إلى بحر الخلد، ألن ذلك كله فيه بوجه أكمل وبه وعليه، وفي يديه بنوع أفضل بلغ ذروة النھاية  العلم

وبلغ في تبليغ حمده بصفاته ما بلغ . لمخصوصة، بالمطالب العالية وحصل في الزمان الفرد ما حصله الفرد في األيام الخاليةا

األشد عمره ونال غاية اإلنسان، ويتعّجب منه في القيامة عمره، ويسره أمره طلعت سعوده على مولده، ومطالعه كلمة مجده 

فيه وفھم شأنه، قيل ھو من فوق األطلس والمكوكب، وإن قيس سعده بالكماالت الثالثة  إن حرر القول. ألحكام الفلك وطالعه

أي غاية تطلب بعد طاعته، وأي تجارة تنظر مع بضاعته، له الحمد بيده الملك واألمانة، بل له الكل . كان كالبسيط مع المركب

منير . عمة والھداية ونور السكينة، وفيه اإلمارة والعالمةبفضل هللا وفيه المقصد والسالمة، ال بل له الفتح المبين وتتميم الن

منكة بإزاء بيت بكة خطب بخطبته، والذي ذھب بالمدينة يطلب فلعله يسعفه في خطبته أفئدة السر تطير إذا سمعت بذكره، 

األوحد، وسياسة  ويقول طباع أربابھا بشكره دولة التوحيد، توحدت له إذ ھو واحدھا. والمھندات البتر تلين لباس ساعده

  .ومع ھذا كتابته أھملت صيت الصادين، وكورت شمس الفتح، ثم الفتح والصادين. التسديد تحكمت له فھو مدبرھا األرشد

الصدور، فإنه الذي يعتبر في ذلك والذي يصدر  وكذلك الثالثة الذين من قبلھم ال نذكر معه األديب حبيب في رد اإلعجاز على

وبعده نذكر الطبقة، . ، وافعل في طباع المھرة وفي نفوس الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلينعنه ھو واقع في الصدور

والھذلي علوم األدب، الخمسة . ثم شعراء نجد، والخبب والجبلي والولد بعده والھذلي، والمؤكد ھو تقديمه في المغرب من ذلك

عنده كان خليله في تحصيل نوعه وجنسه، والفارسي  وخليل النحو لو حضر. تممھا وسادسھا وسابعھا زاده من عند نفسه

وأقام أئّمة النحو تنحو نحوه بنحو . تلميذه ثم االخر بعده واألخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب لھم من قبل في مثله بنصيب

ھو الذي وكل كوفي بل كل بصري يجب الظھور إذا سمع به اختفى، والمنصف منھم . ينحوه نحو نحوه، ثم ال يكون كالمصيب

والمسائل الطبولية تكلم على مفصلھا . أقيسة الفقه الثالثة ھذبھا وحصلھا، وأصوله كما يجب علمھا وفضلھا. بنحوه اكتفى

  .ومجملھا، وسھل الصعب من مخّصصھا ومھملھا

ي اختصاره وإن فسر كتاب هللا المعجز عجز أرباب البالغة بإعجاز بعد إعجازه، وإن تعّرض لعوارض ألفاظه أظھر العجب ف

ومثله يبصر الناظر فيه والمستمع لما لم يسمع وما . وإن شرع في شرح قصصه وجدله، وفي تفسير ترغيبه وترھيبه. وإيجازه

لم يبصر، فإنه سلك بقدم كماله وتكميله على قنطرة بعد لم تعبر ويضطر الزعيم به بتحصيله إلى تجديد قنطرة أخرى، وبعد 

ثم بيان النوع للخبير . وإن تكلّم عن متشابھه ومحكمه علم االصطالح. األولى وإلى هللا في األخرىھذا يفتقر في بيانه إليه في 

وإن يشاء طول في مطوالتھم واختصر من مختصراتھم، . به وبمحكمه، وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد

والذي يقال إنه ال من جنس الذي . ائقه، وفواتح سوره وحقائقهفبيده الزيادة وضد المزيد، وأما تحرير أمره ونھيه وأسراره ورق

ر وينّوع في ذلك ويزيد . يكتسب والذي ھو أعظم من الذي يرد، وإليه األحوال تنتسب فھو الشارح لھا والخبير بھا، وإن تأخَّ

والوارقة والضبط . اء يعلمھاوأما علوم الحديث وأنواعھا السبعة فھو بعلمھا، وصناعته بجملتھا للعلم. غير األول وإن تكرر

وكل العلوم العقلّية . والخط وقفت عليه مھنة غايتھا، وحمله األمر علوم الشريعة كلھا عرفھا ووعاھا ورعاھا حق رعايتھا

 فمن أراد أن. والنقلّية ورجالھا على ذھنه الطاھر من دنس النسيان، والمقامات السنية المستنزالت العلوّية أدركھا بعد التبيان

ومن ذكره ولم يتلذذ بذلك فقد جاء بما ينضح حمله الخبب، ونعوت . يمدحه ويعدل عن إطالق القول فقد اقترف أعظم الذنب

ھا وقاطعھا المنفصل ھا وَجدِّ ذلك فضل هللا يؤتيه من . جمالھا يمنع عن إدراكھا نور المتصل، وحضرة جالله محفوظة بجدِّ

  .حيث يجعل رساالتهيشاء، قل اللھم مالك الملك، هللا أعلم 
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فإنھا ھباته إن حدث المحدث بكرمه يقول، قال رسول هللا صلى } وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا { : آياته والرابعة. ھذه كلّھا 

يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال وال يعده، ونصر هللا إذا جاء ال يرده، وفتحه من ذا الذي عن السعيد : هللا عليه وسلم 

ه، والمؤّرخ يتذّكر بتذكره الكلمات الھذلي من حيث المطالب، إذ قال وقد سئل عن اإلمام علي بن أبي طالب ھو اإلمام يصدّ 

بحكمته ويغبط بھا  وفيه أربعة وھو واحدھا حتى في رفع التشبيه وقطع السبب، العلم والحلم والشجاعة وفضل الحسب، يسرّ 

بشعره إذا تصّفح نعوته الشاعر العليم، وينشد طبعه في الحين والوقت والحزة  متى يتبع جملته، الباحث الحكيم وال يشعر

  .وبخرج الحروف من مخارج الھمزة

  َفْضلـِه           وْأَنت على ِعْلمي بذاَك َشھيدُ شھدُت لقد أوتيـَت جاِمـَع 

ٌة           لَقـَْد َفرَّ َمْوجودٌ    ُوجـُودُ  وَعـزَّ  ولو ُطلَِبْت في الَْغيِب ِمنك سجيَّ

أدام هللا له المجد الذي يسلك به على النجدين، وحفظ عليه مقامه الذي ال يحتقر فيه إالّ جوھر النقدين، وبسط له في العلم 

ة، وعرفه في كل ما يعتزمه صنعاً  والقدرة، وبارك له في نصيب النصرة، وجھَّز به العسرة، ورد به على الشرك والفتن الكرَّ

ين، وأيَّده بروح منه . اً جليالً جميالً، ولطفاً خفي وكفاه الشّر المحض وخير الشرين، كما كشف له عن الخير المحض وعلم السرِّ

وجعل كلمته غالبة للضد والجند، وبلغ صيته الجزائر . في الّسر والسريرة، وحفظه في حركاته وسكناته من الصغيرة والكبيرة

وأھبط عدوه من شرف . م فلكه، ورفعه على أوج المجد بحّده الطويل العريضوخلّد ملكه وسلّ . والبربر، ثم إلى السند والھند

  .األعلى إلى الحضيض

وفتح هللا به باب الفتح في المشرق والمغرب بعد فتح الثغور، وشرح بنصره وفتحه أوساط الصدور، وما استنبطته الضمائر 

وعصم جنده من ضد الدنف األنف، ورّدھم إلى . ابمن نفثات الصدور وجبر به كسر الظفر، ووصل به ما انقطع من األسب

وبعد ھذا فھذه أدعيتنا، . ردم األبواب وقّدس كلمته بعد الحرمين في البيت المقّدس، وسلك به مسلك السبل في المقيل والمعرس

. بھا طبيعة النفس العليمة بل ھذه أوديتنا، وھذه مسائلنا بل ھذه وسائلنا، وھذه تحّية حّياھا ذو الفطرة السليمة، وھذه خدمة يفتخر

: واستنبت فيھا الكتاب واستثبت فيھا الجواب، والموجب إلصدارھا محّبة أصلھا ثابت وفرعھا في العلى وحفز عليھا حافزان

شوق قديم، ورعاية اآلخرة واألولى، بل األمر الذي ھو في خير األمور من أوسطھا، وإذا نظم في عقد األسباب الموجبة لھذه 

يكون في وسطھا، فإنه يحكي أحكام الشأن والقّصة، ويعلم المقام أيَّده هللا الذي حصل له في حرم هللا وحرم نبيه من الخطابة 

النصيب والحصة، وفيه ينبغي أن تذھب األلفاظ وتلحظ عيون األغراض وينفح المقاصد ويحمل على جواھر الكماالت 

والمنبر الذي صعد خطب . ألخرى التي كانت ثم غمرت وصغرتكاألعراض، فمن ذلك ذكر الملّة التي كملت وكبرت، وا

خطبته على الخطيب، وعرج إلى سماء السمو وھو على درجه، واآلخر الذي درج عنه خطيبه وضاق صدره األمر حرجه، 

  .وقرئت سورة اإلمام بحرف المستنجد المستبصر، ال بحرف المستعصم بن المستنصر

عد ما قبضه الذي أمات وأحيا، وقبض على مقامه ودفع لإلمام محمد بن يحيى، وكان ذلك بسط القول وأطلق ترجمة عبد هللا ب

ً بنعمة الحمد والدعاء الظاھر القول . في يوم وصول الخبر بمصيبة االختبار، ثم في ليلة اآليات واالعتبار ومن ذلك أيضا

ومن ذلك صعود علم األعالم على جبل . شريفوالمقبول في الحرم الشريف، وانقياد الذي ظھر على طائفة الحق والسيد ال

معظم الحّج ومقّر وفوق الحاج، ووقف به المتكلم في مقام من كانت له سقاية الحاج، وذكر كما يجب بما يجب في موقف اإلمام 

وتعّرفت نكرة دعوة التوحيد بتخصيص خصوصية المخصوص بعرفة، . مالك، وعرف ھنالك أنه اإلمام والمالك لكل مالك

  .ارف بھا من تعارف معه ھناك ونعم التعارف والمعرفةوتع



204 
 

ثم ذكر عند المشعر الحرام وفي جھات حدود حرم المسجد الحرام، وعظم اسمه بعد ذكر هللا وذكر الوالدين، وطلع الذاكر 

. ولى سبع مراتفلما وصل الحجيج إلى عقبة الجمرات، ذكر مع السبع األ. بالتركيب إلى الجّدين الساكنين في الخلد والخالدين

وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف، وكل كلمات تمجيده بالكم والكيف، وعند التوّجه من ھناك ويوم النفر قّررت آياته 

فلّما وصل العلم بانتقال بيت الملك والسلطان من . ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد والشكر. المذكورة في كتاب الَجفر

، أظھر الخفي المكنون فكان ذلك مع التسبيح والقرآن، وكان الخادم في الزمان األول وفي الذاھب بغداد في شھر رمضان

  .واالن وجد نفسھا من نحو اليمن إقليم األعراب والعرب. ينتظر الخطفة من نحو عراق والمغرب

ند، فإنه في إظھار دعوة التوحيد والذي حمل على ھذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة، وهللا تعالى بفضله يعصمه من كيد المعا

كالمجاھد والمكابد، ومعاد التحّية على المقام األرفع والمقّر األَنفع، وعلى خدام حضرته العلية، وأرباب دعوته الجلية وأنواع 

  . والحمد  كما يجب وصلى هللا على نبيه محمد وعلى آله وسلم. رحمته تعالى وبركاته

ولما وصلت ھذه البيعة استحضر . الجانب الغربي من الحرم الشريف، والحمد  رّب العالمين كتب تجاه الكعبة المعظمة في

لھا السلطان المأل والكافة، وقرئت بمجمعھم وقام خطيبھم القاضي أبو البراء في ذلك المحفل فاسحنفر في تعظيمھا واإلشادة 

ثم جار بالّدعاء للسلطان وانفّض . لحرم ودخولھم في دعوتهبحسن موقعھا، وإظھار رفعة السلطان ودولته بطاعة أھل البيت وا

  .الجمع فكان من األيام المشھودة في الدولة

  الخبر عن الوفود من بني َمرين والسودان وغيرھم
مناه قد تمّسكوا بطاعة األمير أبي زكريا ودخلوا في الدعوة الحفصّية، وحملوا عليھا من تحت أيديھم م ن كان بنو َمرين كما قدَّ

ولّما ھلك السلطان وولي ابنه المستنصر، . أھل مكناسة وتازى والقصر، وخاطبوا السلطان بالتمويل والخضوع: الرعايا مثل

ثم كان بينھم وبين المرتضى من الفتنة والحرب ما ذكرناه ونذكره، فاتصل ذلك بينھم . وقارن ذلك والية المرتضى بمراكش

عة أھل فاس، وأوفد بھا مشيخة بني َمرين على السلطان وذلك سنة اثنتين وخمسين وبعث األمير أبو يحيى بن عبد الحق بي

ولما ھلك . وقابلھم من الكرامة كل على قدره، وانصرفوا محبورين إلى مرسلھم. وستمائة فكان لھا موقع من السلطان والدولة

ّيته، وطلب اإلعانة من السلطان على المرتضى أبو يحيى بن عبد الحق، واستقل أخوه يعقوب باألمر أوفد إليه ثانية رسله وھد

  .ولم يزل دأبھم ھذا إلى أن كان الفتح. وأمر أھل مراكش على أن يقيموا بھا الدعوة له عند فتحھا

وفي سنة خمس وخمسين وستمائة وصلت ھدية ملك كانم من ملوك السودان، وھو صاحب برنو مواطنه قبلة طرابلس، وكان 

ان الغريب الخلق المنافر الحلى والشيات، فكان لھا بتونس مشھد عظيم برز إليھا الجفلى من أھل البلد فيھا الزرافة وھو الحيو

وفي سنة ثمان وخمسين . حتى غّص بھا الفضاء، وطال إعجابھم بشكل ھذا الحيوان وتباين نعوته، وأخذھا من كل حيوان بشبه

ً ألخيه، و على السلطان بتونس فتلّقاه من المبّرة والحباء بما يلقى به  -وفدوستمائة وصل دون الرنك أخو ملك قشتالة مغاضبا

  .وكان تتابع ھذه الوافدات مما شاد بذكر الدولة ورفع من قدرھا. كرام القوم وعظماء الملوك، ونزل من دولته بأعّز مكان

  الخبر عن مقتل ابن األبار وسياقة أوليته
ً في الترسيل كان ھذا الحافظ أبو عبد هللا بن األبار من مشي خة أھل بلنسية، وكان عالَّمة في الحديث ولسان العرب، وبليغا

ثم دخل معه دار . ثم عن ابنه السيد أبي زيد. وكتب عن السيد أبي عبد هللا بن أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية. والشعر

ولما دلف الطاغية إلى بلنسية . دنيشثم كتب عن ابن مر. نزع إلى دين النصرانية، ورجع عنه قبل أن يأخذ به. الحرب حين 

ونازلھا بعث زّيان بوفده بلنسية وبيعتھم إلى األمير أبي زكريا، وكان فيھم ابن األبار ھذا الحافظ، فحضر مجلس السلطان 
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ي وأنشد قصيدته على روّي السين يستصرخه، فبادر السلطان بإغاثتھم وشحن األساطيل بالمدد إليھم من المال واألقوات والكس

ورجع ابن األبار بأھله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه . فوجدھم في ھّوة الحصار، إلى أن تغلّب الطاغية على بلنسية

ثم إن السلطان أراد صرفھا ألبي . فنزل منه بخير مكان، ورّشحه لكتب عالمته في صدور رسائله ومكتوباته، فكتبھا مّدة

ھا بالخط المشرقي، وكان آثر عنده من الخّط المغربي فسخط ابن األبار إنفة من إيثار العباس الغّساني لما كان يحسن كتابت

غيره عليه، وافتأت على السلطان في وضعھا في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة عليه، وأن يبقى مكان 

  :لك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم وأنشد متمّثالً العالمة منه لواضعھا فجاھر بالرّد ووضعھا استبداداً وأنفة، وعوتب على ذ

  واْطلُِب العزَّ في لَظى َوَذِر الُذل           ولَو كاَن في ِجنان الُخلودِ 

وسّماه . فنمى ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته، ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه اليه عدَّ فيه من عوتب من الكتاب، واعتب 

ولما ھلك األمير أبو زكريا . فع فيه بإبنه المستنصر فغفر السلطان له وأقال عثرته، وأعاده إلى الكتابةواستش. أعتاب الكتاب

وأھل تونس، وكان في ابن األبار أَنَفٌة  رفعه المستنصر إلى حضور مجلسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من أھل األندلس

حثه ويستقصره في مداركه، فخشن له صدره مع ما كان يسخط به وَبأٌْو وضيق خلق، فكان يزري على المستنصر في مبا

  .السلطان من تفضيل األندلس وواليتھا عليه

وكانت البن أبي الحسين فيه سعاية لحقد قديم، سببه أن ابن األبار لما قدم في األسطول من بلنسية نزل ببنزرت، وخاطب ابن 

إن أباً ال تعرف حياته : ونّبه على ذلك فاستضحك وقال. بالمرحوم أبي الحسن بغرض رسالته، ووصف أباه في عنوان مكتوبه

. ونميت إلى ابن أبي الحسين فأسّرھا في نفسه، ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من بجاية. من موته ألب خامل

ن جرى في بعض األيام وعاد ھو إلى مساءة السلطان بنزعاته إلى أ. ثم رضي عنه واستقدمه ورّجعه إلى مكانه من المجلس

ذكر مولد الواثق وساءل عنه السلطان فاستبھم، فعدا عليه ابن األبار بتاريخ الوالدة وطالعھا، فاتھم بتوقع المكروه للدولة 

وبعث السلطان إلى داره فرفعت إليه كتبه . والتربص بھا كما كان أعداؤه يشّنعون عليه، لما كان ينظر في النجوم فتقّبض عليه

  :وألقى أثناءھا فيما زعموا رقعة بأبياٍت أّولھاأجمع، 

  طغى بتوِنس حلف سموه ظلماً َخليفة

ً بالرماح وسط محرم من سنة ثمان وخمسين وستمائة، ثم أحرق شلوه  فاستشاط لھا السلطان وأمر بامتحانه ثم بقتله قعصا

  .وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فاحرقت معه

  وأوليته وتصاريف أحوالهياني الخبر عن مقتل  الل

أصل ھذا الرجل من لُلِيانة قرية من قرى المھدّية، مضمومة الالم مكسورة الثانية، وكان أبوه عامالً بالمھدّية، وبھا نشأ ابنه أبو 

ا البرقي. وكان ينتحل القراءة والكتاب حتى حذق في علوم اللسان. العباس  الفالسفة، ثم ثم طالع مذاھب . وتفّقه على أبي زكريَّ

ثم صودر في واليته على مال أعطاه وتخلَّص من نكبته، فنھض في . صار إلى طلب المعاش من اإلمارة فولي أعمال الجباية

  .في عمله بما أظھر من كفايته وتنميته لألموالى حتى قصر بھم وأديل منھم الواليات حتى شارك كل عامل

ً من ابن أبي الحس ين رئيس الدولة بذّمة خدمة، فأسفه بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه، حتى وكان الكثير منھم متعلّقا

فدخل عليه ذات يوم أبو العباس الغّساني . سعوا به عند السلطان، وأنه يروم الثورة بالمھديَّة، حتى خشن له باطن السلطان

والعام : "فتنّبه السلطان واستزاده فأنشد" الضررويوم رفع : "فقال الغّساني" اليوم يوم المطر: "فاستجازه السلطان في قوله

وأمر أبا زيد . فكانت إغراء باللياني، فأمر أن يتقبض عليه وعلى عدوه ابن العطار، وكان عامالً " تسعة كمثل عام الجوھري 
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. يباكر موضع عملهوكان في أيام امتحانه . بن يغمور بامتحانھما فعذبھما حتى استصفى أموالھما، والميل في ذلك على اللياني

ثم نمي عنه أنه يروم الفرار إلى صقلية، وبوحث بعض من داخله في ذلك فأقر عليه، فدفع إلى ھالل كبير الموالي من العلوج 

  .فضربه إلى أن قتله، ورمى بشلوه إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه، ثم تتبع أقاربه وذووه بالنكال إلى أن استنفدوا

  :بي حفصأبي علي الملياني بمليانة علي يد األمير أالخبر عن انتقاض 
كان المغرب األوسط من تلمسان وأعمالھا إلى بجاية في طاعة السلطان منذ تغلّب أبوه األمير أبو زكريا عليه، وفتح تلمسان 

ِمغَراَوة بني  وأطاعه ُيغُمراسن وكان بين زناتة بتلك الجھات فتن وحروب شأن القبائل اليعاسيب، وكان مليانة من قسمة

وكان أبو العباس  الملياني من مشيخة مليانة . وتقلص ظل الدولة عن تلك الجھات بعض الشئ. ورسيفان، وكانوا أھل بادية

ونشأ ابنه أبو علية . صاحب فقه ورواية وسمت ودين، رحل إليه األعالم وأخذ عنه العلماء، وانتھت إليه رئاسة الشورى ببلده

ً غواية الشبيبة، فلما رأى تقلَّص ظل الدولة وفتن مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته علي من الخالل متھال ً في الرياسة متبعا كا

ً لنفسه َثته نفسه باالستبداد فخلع طاعة آل أبي حفص ونبذ دعوتھم، وانبرى بھا داعيا وبلغ الخبر إلى السلطان فسّرح . لھم، حدَّ

فخرج من تونس سنة تسع . وطبقات الجند يد بن جامع، ودن الرنك أخو الفنش،إليه أخاه األمير أبا حفص، ومعه األمير أبو ز

 ً وفر أبو علي الملياني ولحق ببني . وخمسين وستمائة وأغذَّ السير إلى مليانة فنازلھا مدة، وشد حصارھا حتى اقتحموھا غالبا

  .ن كان من خبره ما نذكره بعديعقوب من آل العطاف أحد شعوب زغبة فأجاروه وأجازوه إلى المغرب األقصى، إلى أ

ً فيھا لدعوة السلطان شأن  ودخل األمير أبو حفص مليانة ومھَّد نواحيھا وعقد عليھا إلى ابن َمنديل أمير ِمغَراوة فملكھا مقيما

 وقفل األمير أبو حفص إلى تونس، ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بجاية وأمارتھا،. غيرھا من عماالت مغراوة

دت في ذلك رغبته فأديل منھا بالشيخ أبي ھالل عياد بن سعيد الِھنَتاتِّي، وعقد له على . فكره ذلك غبطة بجوار السلطان وتردَّ

وھلك شقيقه أبو بكر ابن األمير أبي زكريا . ولحق األمير أبو حفص بالحضرة إلى أن كان من خالفته  ما نذكر بعد. بجاية

ع له الخليفة والقرابة والناس وشھد السلطان جنازته، والبقاء  وحدهثانية مقدمه إلى تونس سنة إحد   .ى أ وستين وستمائة، فتفجَّ

  الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد وخروجه في رياح 
باألمر بعد أبيه الشيخ أبي كان أبو القاسم بن أبي زيد ھذا في جملة ابن عمه الخليفة، وتحت جرايته، وأبوه أبو زيد ھو القائم 

. وجاء أبو القاسم في جملة األمير أبي زكريا، وأوصى به إبنه إلى أن حّدثته نفسه بالتوّثب والخروج. ولحق بالمغرب. محمد

وخامره الرعب من إشاعة تناقلھا الدھماء، سببھا أن السلطان استحدث سّكة من النحاس مقدرة على قيمته من الفضة، حاكى 

ولما كان لحق سّكة الفضة . الفلوس بالمشرق تسھيالً على الناس في المعامالت بإسرافھا وتيسيراً القتضاء حاجاتھم بھا سّكة

ثم أفسدھا الناس بالتدليس وضربھا أھل . من غش اليھود المتناولين لصرفھا وصوغھا، وسمى سّكته التي استحدثھا بالحندوس

وأعلن . واشتد السلطان في العقوبة عليھا فقّطع وقتل، وصارت ريبة لمن تناولھا. الريب ناقصة عن الوزن، وفشا فيھا الفساد

وأشيع من طريق الحدثان الذي . الناس بالنكير في شأنھا وتنادوا بالسلطان في قطعھا وكثر الخوض في ذلك وتوّقعت الفتنة

ه شأن أبي  يثير الفتنة ھو أبو القاسم بن أبي زيد، فأزال تكلف به العامة أن الخارج الذي السلطان تلك السّكة وعفا عليه، وأھمَّ

القاسم ابن عمه، وبلغه الخبر فخامره الرعب إلى ما كان يحّدث نفسه من الخروج، ففّر من الحضرة سنة إحدى وستين 

م ثم بلغه اعتزا. وستمائة، ولحق برياح ونزل على أميرھم شبل بن موسى بن محمد رئيس الدواودة، فبايع له وقام بأمره

ولما أحسَّ أبو القاسم باضطرابھم وخشي أن . السلطان على النھوض إليه فخشي بادرته واضطرب أمر العرب من قبيله

ل عنھم ولحق بتلمسان وأجاز البحر منھا إلى األندلس، وصحب األمير أبا إسحاق ابن  يسلّموه إذا أزادھم السلطان عليھا، تحوَّ
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وفشا النكير عليه من الدولة فلحق بالمغرب وأقام بتينملل . اءت أفعاله وعظم استھتارهثم س. عمه في مثوى اغترابھما باألندلس

  .وقام األمير أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن األحمر إلى أن كان من أمره ما نذكره. ثم رجع إلى تلمسان، وبھا مات. مدة

  ر عن خروج السلطان إلى المسيلة الخب
ابن عفه أبي زيد وفصاله عن رياح إلى المغرب بعد عقدھم بيعته، وأجالبھم على البالد  لما اتصل بالسلطان شأن أبى قاسم

معه، خرج من تونس سنة أربع وستين وستمائة في عساكر الموحدين وطبقات الجند لتمھيد الوطن، ومحو آثار الفساد منه، 

ومھد أرجاءھا، وفر شبل بن موسى وقومه وتنقل في الجھات إلى أن وصل بالد رياح فدوخھا . وتقويم العرب على الطاعة

ووافاه ھنالك محمد بن عبد القوي أمير بني توجين من زناتة . الدواودة إلى القفر، واحتل السلطان بالمسيلة آخر وطن رياح

ً بزيارته، فتلقاه من البرور تلقي أمثاله، وأثقل كاھله بالحباء والجوائز، وجنب له الجياد  المقربات مجدداً لطاعته، ومتبركا

وضرب له الفساطيط الفسيحة األرجاء من ثياب الكتان وجدل القطن، إلى ما يتبع . بالمراكب المثقلة بالذھب، واللجم المحالت

  . وأقطع له مدينة مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب، وانقلب عنه إلى وطنه. ذلك من المال والظھر والكراع واألسلحة

ه من رياح ضغن إلى أن صرف إليھم وجه تدبيره كما نذكره، ولثانية احتالله بالحضرة ورجع السلطان إلى تونس وفي نفس

وكان له في الدولة مكان بما كان تالدا للسلطان، وكان  سنة خمس وستين وستمائة كان مھلك مواله ھالل، ويعرف بالقائد،

ً سھالً مقبالً على أھل العلم وذوي الحاجات، وله في سبيل الخير آثار منقولة صار له بھا ذكر،  شجاعا جواداً خّيراً محبا

  .فارتمض السلطان لمھلكه وهللا أعلم 

  الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة
كان شبل بن موسى وقومه من الدواودة قد فعلوا األفاعيل في اضطراب الطاغية، ونصب من لحق بھم من أھل ھذا البيت 

وخرج إليھم السلطان سنة أربع . ثم بعده ألبي القاسم ابن عّمه أبي زيد. اهللملك، فبايعوا أوالً لألمير أبى إسحق كما ذكرن

وستين وستمائة ودّوخ أوطانھم، ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة ممرضة فتقّبلھا، وطوى لھم على اابّت ورجع 

ستئالفھم لتكون وفادتھم عليه من غير إلى تونس فأوعز إلى أبى ھالل عّباد عامل بجاية من مشيخة الموّحدين  باصطناعھم وا

وخرج من تونس سنة ست وستين وستمائة في . وجمع السلطان أحالفه من كعوب بني ُسلَيم ودباب وأفاريق بني ھالل. عھد

ووافاه بنو عساكر ابن سلطان إخوة بني مسعود بن السلطان من الدواودة فعقد لمھدي بن . عساكر الموّحدين وطبقات الجند

وفّر بنو مسعود بن السلطان مصحرين في أثرھم حتى نزل نقاوس وعسكروا . لى أمارة قومه وغيرھم من رياحعساكر ع

ً للمراجعة على يده للدخلة في الساحة، فأشار عليھم بالوفادة على السلطان  بثنايا الزاب، ورسلھم تختلف إلى أبي ھالل إيناسا

شبل بن موسى بن محمد بن مسعود وأخوه يحيى، وبنو عمھما أوالد زيد  ووفد أميرھم. وفاء بقصده من ذلك، فتقبلوا إشارته

سباع بن يحيى بن دريد، وابنه، وطلحة بن ميمون بن دريد، وحداد بن موالھم ابن خنفر بن مسعود وأخوه، : بن مسعود

ت أشالؤھم بزواية من وانتھبت أسالبھم وضربت أعناقھم ونصب. فتقّبض عليھم لحينھم، وعلى دريد ابن تازير من شيوخ كرفة

ً إلى  خھات نقااوس حيث كانت بيعتھم ألبي القاسم بن أبي زيد، وبعث برؤوسھم إلى بسكرة فنصبھا بھا، وأغّذ  السير غازيا

  .أحيائھم وأّحلھم بمكانھا من ثناية الزاب

، ونجوا بالعيال والولد على وصبحھم ھنالك فأجفلوا وتركوا الظھر والكراع واألبنية، فامتألت أيدي العساكر وسدويكش منھا

األقتاب، والعساكر في أتباعھم، إلى أن أجازوا وادي شدى قبلة الزاب، وھو الوادي الذي يخرج أصله منه جبل راشد قبلة 

فلما جاز فلّھم الوادي . المغرب األوسط، ويمّر إلى ناحية الشرق مجتازاً بالزاب إلى أن يصّب في سبخة نفزاوة من بالد الجريد
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روا إلى المفازة المعطشة واألرض الّحرة السوداء المستحجرة المسّماة بالحمادة، فرجعت العساكر عنھم وانقلب السلطان أصح

من غماته ظافراً ظاھراً، وأنشده الشعراء في التھنئة، ولحق فّل الدواودة بملوك زناتة، فنزل بنو يحيى بن دريد على يغمراسن 

ى يعقوب بن عبد الحق، فأجاروھم وأوسعوھم حباء وملؤا أيديھم بالصالت، ومرابطھم بن زّيان، وبنو محمد بن مسعود عل

ثم زحفوا . بالخيل، وأحياءھم باإلبل، ورجعوا إلى مواطنھم فتغلبوا على واركلة وقصور ريغة واقتطعوھا من إيالة السلطان

ً بمقرة، ولقيھم على حدود أ رض الزاب فھزموه واتبعوه إلى بطاوة فقتلوه إلى الزاب فجمع لھم عامله ابن عّتو وكان موطنا

عندھا، واستطالوا على الزاب وجبل أوراس، وبالد الحضنة إلى أن اقتطعتھم الدول إياھا من بعد ذلك، فصارت ملكا لھم، وهللا 

  .تعالى أعلم 

  :ومنازلته تونس في أھل نصرانيتهالخبر عن طاغية اإلفرنجة 
ونسبھم إلى يافث . ميھا العامة باالفرانسيس نسبة إلى بلد من أمھات أعمالھم تسمى افرانسةھذه األمة المعروفة باإلفرنجة، وتس

بن نوح، وھم بالعدوة الشمالية من عدوتي ھذا البحر الرومي الغربي ما بين جزيرة األندلس وخليج قسطنطينة، مجاورون 

واستفحل . الروم، ومنھم لُقِّنوا دينھا النصرانية مع وكانوا قد أخذوا بدين. الروم من جانب الشرق والجاللقة من جانب الغرب

ُسَبيِطلَة وَجلوال : ملكھم عند تراجع ملك الروم، وأجازوا البحر إلى أفريقية مع الروم فملكوھا ونزلوا أمصارھا العظيمة مثل

تبعوھم في دينھم وغلبوا على كل من كان بھا من البربر حتى ا. وقرطاجّنةومرناق وباغاية ولمس وغيرھا من األمصار

  .وأعطوھم طاعة االنقياد

ثم جاء اإلسالم وكان الفتح بانتزاع األعراب من أيديھم سائر أمصار أفريقية، والعدوة الشرقية والجزر المجرية مثل أقريطش 

جزيرة ثم أجازوا خليج طنجة، وغلبوا القوط والجاللقة والبشكنس، وملكوا . ومالطة وصقلية وميورقة ورجوعھم إلى عدوتھم

ولم تزل الصوائف تترّدد إليھا صدراً . األندلس وخرجوا من ثناياھا ودورھا إلى بسائط ھؤالء اإلفرنجة فدّوخوھا وعاثوا فيھا

من دولة بني أمّية باألندلس، وكان والة أفريقية من األغالبة ومن قبلھم أيضاً يرّددون عساكر المسلمين وأساطيلھم من العدوة 

زر البحرية، ونازلوھم في بسائط عدوتھم فلم تزل في نفوسھم من ذلك ضغائن، فكان يخالجھا الطمع في حتى غلبوھم على الج

  .ارتجاع ما غلبوا عليه منھا

فلما وصل أمر الروم بالقسطنطينية ورومة، واستفحل ملك الفرنجة ھؤالء، . وكان الربع أقرب إلى سواحل الشام وطمع فيھا

ة بالمشرق، فسموا حينئذ إلى التغلّب على معاقل الشام وثغوره، وزحفوا إليھا وملكوا الكثير وكان ذلك على ھيئة سمّو الخالف

منھا واستولوا على المسجد األقصى وبنوا فيه الكنيسة العظمى بدل المسجد، ونازلوا مصر والقاھرة مراراً حتى جاد هللا 

سط المائة السادسة جّنة واقية، وعذابا على أھل الكفر لإلسالم من صالح الدين أبي أيوب الكردي صاحب مصر والشام في أوا

مصبوباً، فأبلى في جھادھم وارتجع ما ملكوه، وطّھر المسجد األقصى من إفكھم وكفرھم، وھلك على حين غّرة من الغزو 

م األمير أبي ثم عاودوا الكّرة ونازعوا مصر في المائة السابعة على عھد المالك الصالح صاحب مصر والشام، وأيا. والجھاد

وھلك الملك الصالح خالل ذلك، وولي ابنه المعّظم . زكريا بتونس، فضربوا أبنيتھم بدمياط وافتتحوھا وتغلّبوا في قرى مصر

وأمكنت المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض النيل، ففتحوا الغياض وأزالوا مدد الماء فأحاط بمعسكرھم وھلك منھم عالم، 

المعركة إلى السلطان فاعتقله باإلسكندرية، حتى مّر عليه بعد حين من الدھر وأطلقه على أن يمّكنوا  من وقيد سلطانھم أسيراً 

ثم على شرط المسالمة فيما بعد فنقضه لمدة قريبة، واعتزم على الحركة إلى تونس متجّنياً عليھم . المسلمين من دمياط فوّفوا له

رضوا اللياني فلما نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وھو نحو ثالثمائة دينار فيما زعموا بمال أدعياء تّجار أرضھم، وأنھم أق
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بغير موجب يستندون إليه، فغضبوا لذلك واشتكوا إلى طاغيتھم فامتعض لھم ورّغبوه في غزو تونس لما كان فيھا من المجاعة 

  .والموتان

الفرنج روا فرنس ومعناه ملك افرنس، فأرسل إلى فأرسل الفرنسيس طاغية االفرنج واسمه سنلويس بن لويس وتلّقب بلغة ا

ملوك النصارى يستنفرھم إلى غزوھا، وأرسل إلى القائد خليفة المسيح بزعمھم فأوعز إلى ملوك النصرانية بمظاھرته، وأطلق 

ببالد المسلمين  وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بالدھم، وكان الذين أجابوه للغزو. يده في أموال الكنائس مدداً له

من ملوك النصرانية ملك االنكثار وملك اسكوسيا وملك تورك وملك برشلونة واسمه ريدراكون وجماعة آخرون من ملوك 

اإلفرنج، ھكذا ذكر ابن األثير وأھم المسلمين بكل ثغر شأنھم وأمر السلطان في سائر عماالته باالستكثار من العّدة، وأرسل في 

وأوفد السلطان رسله إلى . ألسوار واختزان الحبوب، وانقبض تّجار النصارى عن تعاھد بالد المسلمينالثغور لذلك بإصالح ا

وحملوا ثمانين ألفاً من الذھب الستتمام شروطھم فيما زعموا، فأخذ . الفرنسيس الختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه

المال اعتّل عليھم بأنه لم يباشر قبضه ووافق شأنھم معه وصول  فلما طلبوا. المال من أيديھم وأخبرھم أّن غزوه إلى أرضھم

  :رسول عن صاحب مصر، فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبى وأنشده قائال من قول أبي مطروح شاعر السلطان بمصر

  قـل للـَفـَرْنسيس إذا جئتـَـه        مقاَل ِصدٍق من وزيٍر َنصيـح

  َقتِل عباد نصارى المسيح آجـرك هللا على مــا جرى        من

  أتيت مصراً تبتغي ملكھــا        تحسب أن الزمر بالطبل ريح

  ضاق به عن ناِظَرْيك الفسيح      فسـاقك  الحين  إلى  أدھـم

  وكل أصحـابـك أوَدعَتُھـم         بسوء َتدبيرك َبطن الَضِريح

  جريــحسبعون ألفاً ال ُيرى منھم          إالّ قـتيـــل أو أسـير 

  أَلـَھـَمَك هللاُ إلى ِمثلِھــــــا          لعـّل عيسى منكم يـستـريــح

  إن كان باباكم بذا راضيـاً         فرّب ّغشٍّ قد أتى من نصيح

  فـــاتخذوه  كـــاھنــــاً إنه         أنصح من شقٍّ لكم أو سطيح

  قبيــــح وقل لھم إن أزمعوا عودًة         ألخـذ ثأٍر أو لشغـــلٍ 

  دار ابن لقمان على حالھا         والقيد باٍق والطواشي صبيـح

فلما استكمل إنشاده لم يزد ذلك . يعني بدار ابن لقمان موضع اعتقاله باإلسكندرية، والطواشي في عرف أھل مصر ھو الخصي

من المخالفات، عذراً دافعھم به، وصرف الطاغية إال عتّواً واستكباراً، واعتذر عن نقض العھد في غزو تونس بما يسمع عنھم 

فوصل رسل السلطان منذرين بشأنھم، وجمع الطاغية حشده وركب أساطيله إلى تونس آخر ذي . الرسل من سائر اآلفاق ليومه

 ثم واعدھم بمرسى تونس وأقلعوا ونادى السلطان في الناس. القعدة سنة ثمان وستين وستمائة، فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية

  .بالنذير بالعدو واالستعداد له، والنفير إلى أقرب المدائن، وبعث الشواني الستطالع الخبر ، واستفھم أياما

ثم توالت األساطيل بمرسى قرطاجّنة، وتفاوض السلطان مع أھل الشورى من األندلس والموّحدين في تخليتھم وشأنھم من 

وقال . حتى تنفذ ذخيرتھم من الزاد والماء، فيضطرون إلى اإلقالعالنزول بالساحل أو صّدھم عنه، فأشار بعضھم بصّدھم 

آخرون إذا أقلعوا من مرسى الحضرة ذات الحامية والعدد صبحوا بعض الثغور سواھا فملكوه واستباحوه، واستصعبت 
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حل رودس مغالبتھم عليه فوافق السلطان على ھذا وخلوا وشأنھم من النزول فنزلوا بساحل قرطاجّنةبعد أن ملئت سوا

  .بالمرابطة بجند األندلس والمطوعة زھاء أربعة آالف فارس، لنظر محمد بن الحسين رئيس الدولة

. ولما نزل النصارى بالساحل وكانوا زھاء ستة آالف فارس، وثالثين ألفا من الرّجالة فيما حدثني أبي عن أبيه رحمھما هللا

وا سبعة يعاسيب كان فيھم الفرنسيس وإخوة جرون صاحب صقلية وكان وصغار،وكانت أساطيلھم ثلثمائة بين كبار : قال

ً ويعنون  وصاحب الجزر، والعلجة زوج الطاغية تسمى الرينة، وصاحب البر الكبير، وتسميھم العامة من أھل األخبار ملوكا

خوته وبطارقته، عّد كل وإنما كان ملكاً واحداً وھو طاغية الفرنجة وإ. أنھم متباينون إذ ظاھروا على غزو تونس، وليس كذلك

ّ لفضل قوته وشدة بأسه، فأنزلوا عساكرھم في المدينة القديمة من قرطاجّنة، وكانت ماثلة الجدران اضطرم  واحد منھم ملكا

ً بعيد  المعسكر بداخلھا، ووصلوا ما فصله الخراب من أسوارھا بألواح الخشب ونّضدوا شرفاتھا، وأداروا على السور خندقا

وأقام ملك الفرنجة وقومه متمرسين . وندم السلطان على إضاعة الحزم في تخريبھا أو دفاعھم عن نزلھا. واالمھوى وتحّصن

  .بتونس ستة أشھر، والمدد يأتيه في أساطيله من البحر من صقلية والعدوة بالرجل واألسلحة واألقوات

ً في البحرية، واتبعھم العرب فأصابوا غّرة في ا لعدّو فظفروا وغنموا وشعروا بمكانھم، فكلّفوا وسلك بعض المسلمين طريقا

بحراسة البحيرة وبعثوا فيھا الشواني بالرماة ومنعوا الطريق إليھم وبعث السلطان في ممالكه حاشداً فوافته األمداد من كل 

ناحية، ووصل أبو ھالل صاحب بجاية وجاءت جموع العرب وسدويكش وولھاصة وھوارة حتى أمّده ملوك المغرب من 

وأخرج السلطان ابنتيه وعقد لسبعة من الموّحدين . ناتة وسّرح إليه محمد بن عبد القوي عسكر بني توجين لنظر ابنه زّيانز

إسمعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن داود ويحيى بن أبي بكر ويحيى بن صالح : على سائر الجند من المرتزقة والمّطوعة وھم

  .و، وأمرھم كلّھم راجع ليحيى بن صالح ويحيى بن أبي بكر منھموأبو ھالل عياد صاحب بجاية ومحمد بن عب

واجتمع من المسلمين عدٌد ال يحصى، وخرج الصلحاء والفقھاء والمرابطون لمباشرة الجھاد بأنفسھم والتزم السلطان القعود 

ضيه أبو القاسم بن البراء الشيخ أبو سعيد المعروف بالعود، وابن أبي الحسين وقا: بإيوانه مع بطانته وأھل اختصاصه وھم 

فمات من . واتصلت الحرب، والتقوا في منتصف محرم سنة تسع بالمنصف، فزحف يومئذ يحيى صالح وجرون. وأخو العيش

الفريقين خلق، وھجموا على المعسكر بعد العشاء وتدامر المسلمون عنده ثم غلبوا عليه بعد أن قتل من النصارى زھاء 

وأمر بالخندق على المعسكر فتعاورته األيدي، واحتفر فيه الشيخ أبو سعيد . ضروبة كما كانتخمسمائة، فأصبحت أبنيته م

  .واّتھم السلطان بالتحّول عن تونس إلى القيروان. بنفسه، وابتلي المسلمون بتونس، وظّنوا الظنون

ً يقال حتف أنفه، ويقال أصابه سھم غر ب في بعض المواقف بأبته ويقال ثم إّن هللا أھلك عدّوھم وأصبح ملك الفرنجة ميتا

ولما ھلك . أصابه مرض الوباء، ويقال وھو بعيد أّن السلطان بعث إليه مع ابن جرام الدالصي بسيف مسموم وكان فيه مھلكه

ً إلى العلجة . اجتمع النصارى على ابنه دمياط، سفي بذلك لميالده بھا فبايعوه، واعتزموا على اإلقالع وكان أمرھم راجعا

المستنصر أن يبذل لھا ما خسروه في مؤنة حركتھم، وترجع بقومھا فأسعفھا السلطان لما كان العرب اعتزموا على  فراسلت

  .االنصراف إلى مشاتيھم

وبعث مشيخة الفقھاء لعقد الصلح في ربيع األّول سنة تسع وستين وستمائة فتولّى عقده وكتابه القاضي ابن زيتون لخمسة  

 ً حسن علي بن عمرو وأحمد بن الغماز وزيان بن محمد بن عبد القوي أمير بني توجين، واختّص وحضر أبو ال. عشر عاما

وأقلع النصارى بأساطيلھم، وأصابھم عاصف من الريح أشرفوا على العطب، . جرون صاحب صقلية بسلم عقده على جزيرته

يقال إنه عشرة أحمال من المال، وترك . واعيةوأغرم السلطان الرعايا ما أعطى العدو من المال فأعطوه ط. وھلك الكثير منھم
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 ً وخاطب السلطان صاحب المغرب وملوك النواحي بالخبر ودفاعه عن المسلمين وما عقده . النصارى بقرطاجّنة تسعين منجنيقا

ن آخر من الصلح، وأمر بتخريب قرطاجّنةوأن يؤتى بنيانھا من القواعد، فصير أبنتيھا طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتھم فكا

واستبد صاحب صقلية لنفسه، وكذا . عھدھم بالظھور واالستفحال، ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى أن افترق ملكھم عماالت

وهللا وارث األرض ومن عليھا . صاحب نايل وجنوة وسردانية، وبقي بيت ملكھم األقدم لھذا العھد على غاية من الفشل والوھن

  .ثينوھو خير الوار

  : ك رئيس الدولة أبي عبد هللا بن أبي الحسين وأبي سعيد العود الرطبالخبر عن مھل
أصل ھذا الرجل من بني سعيد رؤساء القلعة المجاورة لغرناطة، وكان كثير منھم قد استعملوا أيام الموحدين بالعدوتين، وكان 

وقفل إلى المغرب ھلك ببونة سنة أربع  ولما عزل. ونشأ حافده ھذا في كفالته. جذه أبو الحسن سعيد صاحب األشغال بالقيروان

وستمائة، ورجع حافده محمد إلى تونس والشيخ أبو محمد بن أبي حفص صاحب أفريقية لذلك العھد فاعتلق بخدمة ابنه أبي 

د ثم جاء السيد أبو علي من مراكش على أفريقية، وارتحل أبو زي. ولما ولي األمر بعد وفاة أبيه غلب محمد ھذا على ھواه. زيد

ً في  إلى مراكش ومحمد بن أبي الحسين إلى تونس، واتصل األمير أبي زكريا ألول استبداده فغلب على ھواه، وكان مبختا

ولما ولي المستنصر أجراه على سننه برھة، ثم تنكر له إثر كائنه اللحياني، وعظمت سعاية أعدائه من البطانة . صحابة الملوك

ثم سرحه . مخدومه أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد، فنكبه السلطان واعتقله بداره تسعة أشھروأشاعوا بمداخلته ألبي القاسم ابن 

  .وأعاده إلى مكانه وثار من أعدائه، واستولى على أمور السلطان إلى أن ھلك سنة إحدى وسبعين وستمائة

ماً، ونال من الحضرة وكان ابن عمه سعيد بن يوسف بن أبي الحسن صاحب أشغال الحضرة، وكان قد أفنى ماالً جسي

ً في العلوم مجيداً في اللغة.مناالً  ً وكان الرئيس أبو عبد هللا متفننا . يقرض الشعرفيحسن، ويرسل فيجيد وينثر فيحسن. وعظيما

وكان في . كتاب ترتيب المحكم البن سيدة على نسق الصحاح للجوھري واختصاره، وسّماه الخالصة: وله من التواليف

ومن . قوي الشكيمة عالي الھمة، شديد المراقبة والحزم في الخدمة، وله شعر نقل منه التجاني وغيره رياسته صليب الرأي

ي الراء، أشھر ما نقل عنه من شعره يخاطب عنان بن جابر عن األمير أبي زكريا لما خالف واتبع ابن غانية، وھي على رو

وفي . ثم اغتبظ دون غايته. ّقى فى حياة أبيه المراتب السلطانيةوكان له ولد إسمه سعيد، وتر. الدال كان قبلھا أخرى على روي

ثالثة مھلكه كان مھلك الشيخ أبي سعيد عثمان بن محمد الھنتاتي المعروف بالعود الرطب، ويعرف أھل بيته بالمغرب ببني أبي 

نالته، ولحق بسجلماسة سنة  وكان منھم عبد العزيز المعروف بصاحب األشغال كان فّر من المغرب أيام السعيد لجفوة. زيد

وقد كان انتزى بھا عبدهللا الھزرجي، وبايع لألمير أبي زكريا فأجازه عبد هللا إلى تونس، ونزل على األمير . إحدى وأربعين

ثم حظي عند إبنه المستنصر بعد نكبة بني النعمان حظوة ال . أبي زكريا ونظّمه في طبقات مشيخة الموحدين وأھل مجلسه

واستولى على الرأي والتدبير إلى أن ھلك سنة ثالث وسبعين وستمائة فشيع طّيب الذكر ملحفا بالرضوان من  .كفاء لھا

  .الخاصة والكافة، وهللا مالك األمور

  :الخبر عن انتقاض أھل الجزائر وفتحھا
ستبداد والقيام على أمرھم، كان أھل الجزائر لما رأوا تقلّص ظّل الدولة عن زناتة وأھل المغرب األوسط حّدثوا أنفسھم باال

وسرح السلطان إليھم العساكر سنة تسع وستين وستمائة، وأوعز إلى . وخلع ربقة الطاعة من أعناقھم فجاھروا بالخلعان

صاحب ثغر بجاية، وھو أبو ھالل عياد بن سعيد الھنتاتي فزحف إليھا في عساكر الموحدين سنة إحدى وسبعين وستمائة، 

  .متنعت عليه فأقلع عنھا ورجع إلى بجاية، وھلك بمعسكره ببني ورا سنة ثالث وسبعين وستمائةوا. ونازلھا مدة حول
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ثم إن السلطان صرف عزمه إلى منازلتھم سنة أربع وسبعين وستمائة وسّرح إليھم العساكر في البر، وأنفذ األساطيل في البحر 

ية بإنفاذ عسكر آخر فأنفذه لنظر أبي العباس بن أبي وعقد على عسكر تونس ألبي الحسن بن ياسين، وأوعز إلى عامل بجا

ثم اقتحمت عنوة . األعالم، ونھضت ھذه العساكر براً وبحراً إلى أن نازلتھا وأحاطت بھا من كل جانب، واشتد حصارھا

صفدين،  وتقبض على مشيخة البلد فنقلوا إلى تونس. واستحر فيھم القتل، وانتھبت المنازل، وافتضح الكرائم في أبكارھنّ 

  .واعتقلوا بالقصبة إلى أن سرحھم الواثق بعد مھلك السلطان وهللا تعالى أعلم

  :الخبر عن مھلك السلطان المستنصر ووصف شيء من أحواله
كان السلطان بعد فتح الجزائر قد خرج من تونس للصيد وتفقد العماالت، فأصابه في سفره مرض ورجع إلى داره، واشتدت 

وخرج يوم األضحى سنة خمس وسبعين وستمائة يتھادى بين رجلين، ورجاله ال يخطان . موتهعمته وكثر اإلرجاف ب

ثم دخل بيته وھلك لليلته رضوان هللا عليه، وكان شأن ھذا المستنصر في ملوك آل . وجلس للناس في منبر متجلداً . األرض

 ً وما . غور القاصية من العدوتين يد االعتصام بهوشھرته طائرة الذكر بما انفسح أمد سلطانه، ومدت إليه ث. أبي حفص عظيما

اجتمع بحضرته من أعالم الناس الوافدين على أبيه وخصوصا األندلس، من شاعر مفلق وكاتب بليغ وعالم نحرير وملك 

أروع وشجاع أھيش، متفيئين ظّل ملكه متناغين في اللياذ به، لطموس معالم الخالفة شرقاً وغربا على عھده، وخفوت صوت 

  .لملك إال في إيوانها

ثالث وثالثين وستمائة، وبلنسية سنة ست  فقد كان الطاغية التھم قواعد الملك بشرق األندلس وغربھا، فأخذت قرطبة سنة

واستولى الططر على بغداد دار خالفة العرب بالمشرق . وثالثين وستمائة بعدھا، وأشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة

واستولوا على حضرة مراكش دار . مسين وستمائة، وانتزع بنو َمرين ملك بني عبد المؤمنوحاضرة اإلسالم سنة ست وخ

خالفة الموحدين سنة ثمان وستين وستمائة، كل ذلك على عھده وعھد أبيه ودولتھم أشد ما كانت قوة وأعظم رفاھية وجباية، 

وكانت له في األبھة والجالل . فلوا إلى اإلمساك بحقويهوأوفر قبيالً وعصابة وأكثر عساكر وجنداً، فأمله أھل العالم للكرة، وأج

وتأنق الناس في المالبس . أخبار، وفي الحروب والفتوح آثار مشھورة، وفي أيامه عظمت حضارة تونس، وكثر ترف ساكنھا

م رجعت من بعده ث. والماعون واألبنية، فاستجادوھا وتناغوا في اتخاذھا وانتقائھا إلى أن بلغت غايتھا والمراكب والمباني

  .أدراجھا، وهللا مالك األمور ومصرفھا

  :الخبر عن بيعة الواثق يحيي بن المستنصر وھو المشھور بالمخلوع وذكر أحواله
وسائر الناس على طبقاتھم إلى ابنه  لما ھلك السلطان المستنصر سنة خمس وسبعين وستمائة كما قدمناه، اجتمع الموحدون

وافتتح أمره برفع المظالم وتسريح أھل السجون وإفاضة العطاء في . بيه، وفي غدھا وتلقب الواثقيحيى، فبايعوه ليلة مھلك أ

وامتدحه الشعراء فأسنى جوائزھم، وأطلق . الجند وأھل الديوان، وإصالح المساجد، وإزالة كثير من الوظائف عن الناس

بيعة على الناس والقيام بأمره سعيد بن يوسف بن أبي وكان المتولّي ألخذ ال. عيسى بن داود من اعتقاله، ورّده إلى حاله

  .الحسين لمكانه من الدولة ورسوخه في الشھرة، فقام باألمر ولم يزل على ذلك إلى أن نكبه وأدال منه بالحبّبر وهللا أعلم

  :الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن ا الحببر على الدولة
الغافقي وكنيته أبو الحسن أندلسياً من أعمال مرسية، وفد مع الجالية من شرق األندلس أيام  كان ھذا وإسمه يحيى بن عبد الملك

استيالء العدو، وكان يحسن الكتاب ولم يكن له من الخالل سواھا، فصرف في األعمال ثم ارتقى إلى خدمة ابن أبي الحسين 

فلما . ء ذلك مداخلة للواثق ابن السلطان اعتّدھا له سابقةفاستكتبه، ثم رقّاه إلى والية الديوان فعظمت حاله وكانت له أثنا
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ً لما . استوسق األمر للواثق رفع منزلته واختّصه بالشورى، وقلّده كتاب عالمته ً له منافسا وكان سعيد بن أبي الحسين مزاحما

شھر من الدولة سنة ست فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبض على سعيد بن أبي الحسين لستة أ. كان أسف منه بقديمه

ً من . بالقصبة وسبعين وستمائة واعتقل وتقبض على نقله ابن ياسين وابن صياد الرّجالة وغيرھم، وقدم على األشغال مدافعا

  .ووّكل أبو زيد بن أبي األعالم من الموحدين بمصادرة ابن أبي الحسين على المال وامتحانه. الموالي العلوجي

ً من ماله عند قوم استكشفوا عنه فأدوهولم يزل يستخرج منه حتى  . اّدعى اإلمالق واستحلف فحلف، ثم ضرب فادعى مؤتمنا

ثم دّل بعض مواليه على ذخيرة بداره دفينة فاستخرج منھا زھاء ستماية ألف من الدنانير، فلم يقبل بعدھا مقاله، وبسط عليه 

يعرف مدفنه واستبد أبو الحسن الحببر على الدولة العذاب إلى أن ھلك في ذي الحجة من سنته، ودفن شلوه بحيث لم 

والسلطان، وبعث أخاه أبا العلى واليا على بجاية، وأسف المشيخة والبطانة بعتوه واستبداده وما يتحشمونه من مباكرة بابه، إلى 

  .أن عاد وبال ذلك على الدولة كما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :ألندلس ودخول أھل بجاية في طاعتهالخبر عن إجازة السلطان أبي إسحق من ا
كان السلطان المستنصر قد عقد على بجاية سنة ستين وستمائة ألبي ھالل عياد بن سعيد الھنتاتي، وأدال به من أخيه األمير 

مد، وعقد عليھا من بعده إلبنه مح. أبي حفص، فأقام والياً عليھا إلى أن ھلك ببني ورا سنة ثالث وسبعين وستمائة كما ذكرناه

فكان له غناء في واليته، واضطلع بأمره إلى أن ھلك المستنصر، وولى إبنه الواثق فبادر إلى إيتاء طاعته، وبعث وفد بجاية 

. ثم قلد أبو الحسن الحببر القائم بالدولة أخاه إدريس والية األشغال ببجاية، فقام بھا واقتنى األموال، وتحكم في المشيخة. بيعتھم

ھالل من استبداده عليه، فھّم إدريس بنكبته فخشي محمد بن أبي ھالل بادرته، وداخل بعض بطانته في  وأنف محمد بن أبي

وفاوض الملك فيه فعدوا عليه ألّول ذي القعدة سنة سبع وسبعين وستمائة بمقعده من باب السلطان، فقتلوه ورموا برأسه . قتله

  .إلى الغوغاء والزعانف فعبثوا به

لطان أبي إسحق بتلمسان وكان عند بلوغ الخبر إليه بمھلك أخيه المستنصر، أجمع أمره على اإلجازة ووافق ذلك حلول الس

. ثم اعتزم وأجاز إلى تلمسان، ونزل على يغمراسن ابن زّيان فقام لمورده، واحتفل في مّبرته. لطلب حقه بعدما تردد برھة

ن بالحضرة فخاطبوا السلطان أبا إسحق، وأتوه بيعتھم وبعثوا وفعل أھل بجاية وابن أبي ھالل فعلتھم، وخشوا بوادر السلطا

وقام بأمره . وفدھم يستحّثونه للملك، فأجابھم ودخل إليھم آخر ذي القعدة من سنته، فبايعه الموحدون والمأل من أھل بجاية

، فامتنعت عليه فأقلع عنھا ثم زحف في عساكره إلى قسنطينة فنازلھا، وبھا عبد العزيز بن عيسى بن داود. محمد بن أبي ھالل

  .إلى أن كان من أمره ما نذكره

  :الخبر عن خروج األمير أبي حفص بالعساكر للقاء السلطان أبي إسحاق ثم دخوله في طاعته وخلع الواثق
، وعقد لما بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستبّد عليه ابن الحبّبر بدخول السلطان أبي إسحق بجاية، سرح العساكر إلى حربه

وعقد الواثق على قسنطينة . واستوزر له أبا زيد بن جامع، فخرج من تونس واضطرب معسكره ببجاية. عليھا لعّمه أبي حفص

لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمة صھر كانت له من ابن الحببر، فتقدم إلى قسنطينة، ومانع عنھا األمير أبا إسحق كما 

في خروج األمير أبي حفص، وأراد انفضاض عسكره فكتب الواثق إلى أبي حفص  ثم اضطرب رأي ابن الحببر. ذكرناه

واتصل . ووزيره ابن جامع يغري كل واحد منھما بصاحبه، فتفاوضا واتفقا على الدعاء لألمير أبي إسحق، وبعثوا إليه بذلك

لمأل، وانخلع عن األمر لعمه السلطان أبي الخبر بالواثق وھو بتونس منتبذا عن الحامية والبطانة، فاستيقن ذھاب ملكه، وأشھد ا
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إسحق غّرة ربيع األول من سنة ثمان وسبعين وستمائة، وتحّول عن قصور الملك بالقصبة إلى دار األقوري وانقرضت دولته 

  .وأمره، والبقاء  وحده

  :الخبر عن استيالء السلطان أبي إسحق علي الحضرة
ثم وافاه خبر انخالع الواثق ابن . بادر مغذاً إليھم مير أبي حفص وابن جامع من باجة،لما بلغ السلطان أبا إسحق كتاب أخيه األ

ً وتسايل أھل الحضرة على طبقاتھم إلى لقائه، وأتوه طاعتھم ودخل الحضرة منتصف ربيع . أخيه بتونس، فارتحلوا جميعا

جابته ألبي القاسم ابن شيخ كاتب ابن أبي وعقد على ح. اآلخر سنة ثمان وسبعين وستمائة، ومحمد بن أبي ھالل شيخ دولته

كان مع وند أبيه الحسن على األمير أبي زكريا من أشبيلية لذمة . الحسني، وعلى خطة األشغال البن أبي الحسن بن خلدون

لك، رعاھا لھم، بما كانت أّم ولده اّم الخالئف من ھدايا ابن المحتسب أبي زكريا محلھم ورحل الحسن إلى المشرق ومات ھنا

. وبقي ابنه أبو بكر بالحضرة، فاستعمله األمير أبو إسحق ألّول دخوله في خطة األشغال، ولم يكن يليھا إال الموحدون كما قلناه

ً يليھا إال الموحدون لكن رعى لفضل بن مزني ذفة اغترابه معه . وعقد لفضل بن علي بن مزني على الزاب، ولم يكن أيضا

ثم تقبض على ابن الحببر، وأمر باعتقاله ودفعه إلى . زاب، وألخيه عبد الواحد على بالد قسطيليةإلى األندلس، فعقد له على ال

ووجد مكان التمائم عليه طوابع وطلسمات مختلفة األشكال والصور، تسحر . موسى بن محمد بن ياسين للمصادرة واالمتحان

واالستحالف والھالك بالعذاب، شأن سعيد بن أبي الحسين وكان شأنه في االمتحان . بھا فيما زعموا مخدومه فحاق به وبالھا

  . منكوبه أيام دولته، إلى أن ھلك شھر جمادى األولى من سنته، وهللا ال يظلم مثقال ذرة

ولما اقتعد السلطان أبو إسحق كرسّي ملكه، واستوثقت عرى خالفته، تقبض على محمد بن أبي ھالل، وقتله لحين نكبته سنة 

  .ائة، لما كان يتوقع منه من المكروه في الدولة، وما عرف به من المساعي في الفتنة وهللا أعلمست وسبعين وستم

  :الخبر عن مقتل الواثق وولده
الفضل والطاھر، : لما انخلع الواثق عن األمر وتحول إلى دار األقوري فأقام بھا أياماً، وكان له ثالثة من الولد أصاغر

نه للسلطان أبي إسحق أنه يروم الثورة، وأنه داخل في ذلك بعض رؤساء النصارى الجند، ثم نمي ع. والطيب، فكانوا معه

ثم بعث إليھم لليلته فذبحوا . فأقلق السلطان مكان ترشيحه، واعتقله بمكان اعتقال بنيه ھو من القصبة أي ام أخيه المستنصر

ً شھر صفر سنة تسع وتسعين وستمائة شأنھم ما من عنان اإلمارة لولده، إلى أن كان من واستوسق له األمر، وأطلق . جميعا

  .يذكر إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن والية األمير أبي فارس افي السلطان أبي إسحق علي بجاية بعھد أبيه والسبب في ذلك
زكريا يحيى، أبو فارس عبد العزيز، وكان أكبرھم، وأبو محمد عبد الواحد، وأبو : كان للسلطان أبي إسحق من األبناء خمسة

وكان السلطان المستنصر قد حبسھم، عند فرار أبيھم إلى رياح في أيامه، ببعض حجر القصر وأجرى عليھم . وخالد وعمر

وطالت فروعھم . رزقاً فنشئوا في ظل كفالته وجميم رزقه، إلى أن استولى أبوھم السلطان أبو إسحق على الملك فطلعوا بآفاقه

وكان المجلّي فيھا . ظلھم في ذلك. ، واصطنعوا أھل السوابق من الرجال، وأرخى السلطان لھمفي دوحه، واشتملوا على العز

كبيرھم أبو فارس بما كان مرشحاً لوالية العھد، وكان ممن اصطنعه وألقى عليه رداء محبته في الناس وعنايته، أحمد بن أبي 

وذلك أّن أباھما أبا بكر بن سيد الناس، كان من بيوت .. مابكر بن سيد الناس اليعمري، وأخوه أبو الحسين، لسابقة رعاھا لھ

وكانت ألھل أشبيلية خصوصاً من بين األندلس . ظاھرياً في فقھه على مذھب داود وأصحابه. أشبيلية حافظاً بالحديث رواية له

  .وصلة باألمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص وبنيه، منذ واليته غرب األندلس
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وأشّف إلى قواعدھا وأمصارھا، أجاز األعالم وأھل البيوت . لب الطاغية على الدولة، والتھم ثغورھا واكتسح بسائطھافلّما تكا

فلما رأى الحافظ أبو بكر اختالل . وكان تصدھم إلى تونسى أكثر الستفحال الدولة الحفصية بھا . إلى أرض المغربين وأفريقية

فأجاز . ساكنھا، أجمع الرحلة عنھا إلى ما كان بتونس من سابقته عند ھؤالء الخلفاءأحوال األندلس وقبح مصائرھا، فى خّفة 

  .البحر ونزل بتونس، فلقاه السلطان تكرمة، وجعل إليه تدريس العلم بالمدرسة عند حمام الھوا التى أسستھا أّمه أّم الخالئف

وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب . ذي كان ألبيھم بھاونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جو الدولة وحجر كفالتھا لالختصاص ال

الدنيا، وتشّوقوا إلى مراتب السلطان، واتصلوا بأبناء السلطان أبي إسحق بمكانھم من حجر القصر، حيث أنزلھم عمھم بعد 

على سنن ولما استولى السلطان على األمر ورّشح إبنه أبا فارس العھد، وأجراه . مذھب أبيھم فخالطوھم واستخدموا لھم

واختصه بلقب حجابته، وأخوه أبو الحسين . الوزإرة، فاصطنع أحمد بن سّيد الناس، ونوه باسمه وخلع عليه لبوس كرامته

وإن أحمد بن سيد الناس . ونفس ذلك عليھما البطانة فأغروا السلطان أبا إسحق بإبنه، وخّوفوه شأنه. يناھضه في ذلك عنده

كان يكتب للعامة . كبر ھذه السعاية عبد الوھاب بن قائد الكالعي من علية الكتاب ووجوھھم وتولى. داخله في التوثب بالدولة

يوّمئذ، فسطا السلطان بابن سمد الناس سنة تسع وستين وستمائة آخر ربيع، استدعي إلى باب القصر فتعاورته السيوف ھبراً، 

الحزن، فعّزاه أبوه عن ذلك بأنه ظھر  ى أبيه في لبوسوبلغ الخبر إلى األمير أبي فارس فركب إل. ووري شلوه ببعض الحفر

واعتقل في لفة من رجال . وأماط سواده بيده، ونجا أبو الحسين من ھذه المھلكة. البن سّيد الناس على المكر والخديعة بالدولة

ً إلى أن أطلق من حبسه، وكان من أمره ما نذكره بع واستبلغ السلطان في . داألمير أبي فارس وبطانته، بعد أن توارى أياما

وأنفذ معه في رسم الحجابة . تأنيس إبنه، ومسح الضغينة عن صدره، وعقد له على بجاية وأعمالھا، وأنفذه إليھا أميراً مستقالً 

الحسن بن خلدون، فخرج إليھا سنة تسع وستين وستمائة، وقام بأمرھا ولم يزل  جدي محمد ابن صاحب أشغاله أبي بكر بن

  .لى آخر دولته كما نذكره وهللا أعلمأميراً بھا إ

  :الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله
ً البن كلداسن الوالي . اسم ھذا الرجل أبو بكر بن موسى بن عيسى، ونسبته في كومية من بيوت الموحدين كان مستخدما

ً عنه ووفد ابن كلداسن ع. بقسنطينة بعد ابن النعمان من مشيخة الموحدين أيام المتنصر لى الحضرة، وأقام ابن وزير نائبا

ً  وصرامة ً على قسنطينة. بقسنطينة ، فكان له غنا واتصلت وأليته، وھلك المستنصر، واضطربت . ووالّه السلطان حافظا

ثم وأله الواثق، ثم السلطان أبو إسحق وكان ابن وزير ھذا طموحاً جموح األمل، وعلم أن قسنطينة معقل ذلك القطر . األحوال

وساء أثره في أھلھا فرفعوا أمرھم إلى السلطان أبي إسحق، . وحصنه فحّدثته نفسه باالمتناع بھا، واالستبداد على الدولة

وكتب ھو باالعتذار والنكير لما جاءوا به فتقبل وأغضى له عن . واستعدوه فلم يعدھم لما رأى من مخايل انحرافه عن الطاعة

إلى محل إمارته من بجاية سنة تسع وسبعين وستمائة، قعد عن لقائه وأوفد عليه جمعاً من  ولما مر به األمير أبو فارس. ھناته

الصلحاء بالمعاذير واالستعطاف، فمنحه من ذلك كفاء مرضاته، حتى إذا أبعد األمير أبو فارس إلى بجاية، اعتزم ھو على 

ھم الغزو على أن يكون فيما زعموا داعيًة له وكاتب ملك أرغون في جيش النصارى يكون معه في ثغره، يردد ب. االنتزاء

  . فأجابه ووعده ببعث األسطول إليه، فجاھر بالخلعان، وانتزى بثغر قسنطينة داعياً لنفسه آخر سنة ثمانين وستمائة

ة ووفد عليه مشيخ. وزحف إليه األمير أبو فارس من بجاية في ساكره، واحتشد األعراب وفرسان القبائل إلى أن احتل بميلة

من أھل قسنطينة بمكر من الرغبة والتوسل، بعثھم بھا ابن وزير، فأعرض عنھم وصبح قسنطينة في أول ربيع سنة إحدى 

ً أو بعض يوم، . وثمانين وستمائة، فنازلھا وجمع األيدي على حصارھا ونصب المجانيق وقرب مقاعد الرماة، وقاتلھا يوما
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تولي لتسّوره حاجبه محمد بن أبي بكر بن خلدون، وأبلى ابن وزير عند وكان الم. وتسّور عليھم المعقل من بعض جھاته

وتمشى األمير في سكك البلد مسكناً . الصدمة حتى احيط به، وقتل ھو وأخوه وأشياعھما، ونصبت رؤوسھم بسور البلد

وجاء أسطول . بيه بالحضرةودخل إلى القصر، وبعث بالفتح إلى أ. ومؤنساً، وأمر برئم ما تثلّم من األسوار وبإصالح القناطر

النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن وزير، فأخفق مسعاھم، وارتحل ألمير أبو فارس ثالثة الفتح إلى بجاية، فدخلھا آخر 

  .ربيع من سنته، وهللا أعلم

  :الخبر عن قيادة أبناء السلطان العساكر إلى الجھات
ً لھم، فعقد في رجب سنة إحدى وثمانين كان السلطان يؤثر أبناءه بمراتب ملكه، ويوليھم  ً بھم وترشيحا خطط سلطانه شغفا

وضم . وستمائة وستمائة وستمائة إلبنه أبي زكريا على عسكر من الموحدين والجند، وبعثه إلى قفصة لإلشراف على جھاتھا

ه االخر أبي محمد عبد ثم عقد إلبن. مجابيھا فخرج إليھا وقضى شأنه من حركته، وانصرف إلى تونس في رمضان من سنته

الواحد على عسكره، وأنفذه إلى وطن ھوارة القتضاء مغارمھم وجباية ضرائبھم وفرائضھم، وبعث معه عبد الوھاب ابن قائد 

الكالعي مباشراً لذلك وواسطة بينه وبين الناس، فانتھى إلى القيروان، وبلغه شأن الدعي وظھوره في دباب بنواحي طرابلس ، 

  . ثم انتشر أمر الدعي فانكفأ راجعاً إلى تونس، وهللا تعالى أعلم. إلى السلطان وأقبل على شأنهفطّير بالخبر 

  :الخبر عن صھر السلطان مع عثمان بن يغمراسن
كان السلطان لما أجاز البحر من األندلس لطلب ملكه، ونزل على يغمراسن بن زيان بتلمسان، فاحتفل لقدومه، وأركب الناس 

ببيعته على عادته من سلفه لما علم أنه أحق باألمر، ووعد النصرة من عّدوه والمؤازرة على أمره، وأصھر إليه للقائه، وأتاه 

ً خطبه منه، فواله اإلسعاف به ولما استولى السلطان على . في إحدى بناته المقصورات في خيام الخالفة بابنه عثمان تشريفا

براھيم المكنى بأبي عامر في وفد من قومه إلتمام ذلك العقد، فاعتمد حضرته واستبد بأحوال ملكه بعث يغمراسن إبنه إ

 ً بظعينھم سنة أحدى  وظھر من إقدامھم في فتن الدعي مقامات، وانصرفوا. السلطان مّبرتھم وأسعف فئ وأقاموا بالحضرة أياما

ورھم ومفاخر دولتھم، وذكراً وابتنى بھا عثمان لحين وصولھا فكانت من عقائل قص. وثمانين وستمائة  مجبورين محبورين

  .لھم ولقومھم آخر األيام

  :الخبر عن ظھور الدعي ابن أبي عمارة وما وقع من الغريب في أمره
ً بصناعة  كان أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة من بيوتات بجاية الطارئين عليھا من المسبلة، ونشأ ببجاية وسيما محترفا

ثم اغترب . وكان ھو بخط فيريه خطه ذلك. الملك لما كان العارفين زعم يخبرونه بذلكوكان يحّدث نفسه ب. الخياطة غراً غمراً 

عن بلده ولحق بصحراء سجلماسة، واختلط بعرب المعقل وانتمى إلى أھل البيت، وادعى أنه الفاطمي المنتظر عند األغمار، 

 ً أخبرني طلحة بن مظفر من شيوخ العمارّية إحدى . وأنه يحيل المعادن إلى الذھب بالصناعة فاشتملوا عليه وتحدثوا بشأنه أياما

ً بتلك الدعوى حتى فضحه العجز ثم لما زھدوا فيه لعجز مدعاه ذھب . بطون المعقل أنه رآه أيام ظھوره في المعقل ملتبسا

، يتقلب في األرض حتى وصل إلى جھات طرابلس، ونزل على دباب وصحب بينھم الفتى نصيراً مولى الواثق بن المستنصر

ً من الفضل ابن مواله فطفق يبكي ويقبل قدميه فقال له ابن أبي عمارة. ويلّقب نوبى ما شأنك؟ فقص : ولما رآه تبين فيه شبھا

  .صدقني في ھذه الدعوى وأنا أثئرك من قاتلھم: عليه الخبر فقال له

ا دس إلى ابن عمارة من محاورات ثم لبس بم. وأقبل نصير على أمراء العرب مناديا بالسرور بابن مواله، حتى خيل عليھم

ً للريب بأمره فصدقوا واطمأنوا وأتوه بيعتھم وقام بأمره . وقعت بين العرب وبين الواثق، قضھا عليھم ابن أبي عمارة نفيا
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وجمع له العرب ونازلوا طرابلس، وبھا يومئذ محمد بن عيسى الھنتاتي ويشھر بعنق . مرعم بن صابر بن عسكر أمير دباب

ثم سار في تلك النواحي . متنعت عليھم، ورحلوا إلى مجريس الموطنين بزنزور وجھاتھا من ھوارة فأوقعوا بھمالفضة فا

ثم . واستوفى جبايته ولماية وزوارة وزواغة، وأغرم نفوسه وغريان ومقر من بطون ھوارة وضائع ألزمھم إياھا واستوفاھا

إحدى وثمانين وستمائة، وأعطاه صفقته طواعية، وفاه بحق آبائه زحف إلى قابس فبايع له عبد الملك بن مكي في رجب سنة 

فيما طوقوه ذريعة إلى االستقالل الذي كان يؤمله، وأعلن بخالفته ونادى في قومه واستخدم له بني كعب من سليم ورياستھم اذ 

عة أھل جربة والحامة وقرى وتوافت اليه بي. ذاك في بني شيحة لعبد الرحمن بن شيحة، فأجابوا داعية وأنابوا إلى خدمته

فجھز إليه . ثم رجع إلى قفصة فبايع له أھلھا، وعظم أمره وعال صيته. ثم زحف إلى توزر وبالد قسطيلية فأطاعوه. نفزاوة

  .السلطان أبو إسحق العساكر من تونس كما نذكره وهللا تعالى أعلم

  :الخبر عن انفضاض عساكر السلطان وتقويضه عن تونس
الدعي بنواحي طرابلس، ودخل الكثير من أھل األمصار في طاعته جھز السلطان عساكره وعقد البنه األمير أبي  لما تفاقم أمر

ثم ارتحل إلى لقاء . زكريا على حربه، فخرج من تونس ونزل القيروان، واقتضى منھا غرامات ووضائع واستأثر منھا بأموال

ورجع . تيالء الدعي على قفصة، فأرجف به المعسكر وانفضوا من حولهالدعي وانتھى إلى تمودة، وبلغه ھنالك ما كان من اس

إلى تونس فدخلھا آخر يوم من رمضان من سنته، وارتحل الدعي على أثره من قفصة واحتل بالقيروان، فبايع له أھلھا واقتدى 

. اھر البلد وسط شوالبھم أھل المھدية وصفاقس وسوسة فبايعوا له وكثر اإلرجاف بتونس، فاضطرب السلطان معسكره بظ

وارتحل الدعي من . وضرب الغزو على الناس واستكثر من العدد، وخرج إلى معسكره بالمھدّية وتلوم بھا إلزاحة العلل

ً إليه فتسربت إليه طبقات الجنود ومشيخة الموحدين، رضي بمكانه وصاغية إلى بني المستنصر خليفتھم  القيروان زاحفا

ثم انفض عن السلطان كبير الدولة موسى بن ياسين في . ورحمة لما نال الواثق وأبناءه من عمھم الطويل أمد الوالية عليھم،

  .معظم الموحدين ولقي الدعي بطريقه فاختل أمر السلطان وانتقضت على ملكه وفر إلى بجاية كما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :مارة إلى تونس وما كان أمره بھاالخبر عن لحاق السلطان أبي إسحق ببجاية ودخول الدعي ابن أبي ع
ولما انفض معسكر السلطان أبي إسحق آخر شّوال من سنة إحدى وثمانين وستمائة ركب في خاصته وبعض جنوده ذاھباً إلى 

بجاية، ومر بتونس فوقف عندھا حتى احتمل أھله وولده، وسار في كلب البرد فكان يعاني من قلة األقوات وتعاور المطر 

ثم مر بقسنطينة فمنعه عاملھا عبد هللا بن يوقيان الھرغي من دخولھا، . وكان يصانع القبائل في طريقه ببذل ماله .والثلج شدة

ودخل الدعي ابن أبي عمارة إلى الحضرة، . فكان من أمره ما يذكر رى من األقوات، وارتحل إلى بجايةوقّرب إليه بعض الق

وتقبض على صاحب األشغال أبي بكر بن الحسن بن . ابن الشيخ حجابته وقلد موسى بن ياسين وزارته وأبا القاسم أحمد

. ثم قتله خنقاً، وصرف خطة الجباية إلى عبد الملك بن مكي رئيس قابس. خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه

  .واستكمل ألقاب الملك، وقسم الخطط بين رجال الدولة وصرف ھّمه إلى غزو بجاية

  :اد األمير أبي فارس باألمر عند وصول أبيه إليهالخبر عن استبد
لما وصل السلطان أبو إسحق إلى بجاية شھر ذي القعدة من سنته طريداً عن ملكه عاطال عن حلى سلطانه، انتقض عليه إبنه 

ن الموحدين وأشھد المأل م. األمير أبو فارس ومنعه من الدخول إلى قصره، فنزل بروض الرفيع، وأراده على الخلع فانخلع له

ونادى في . ومشيخة بجاية بذلك، وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته آخر ذي القعدة، فبايعوه وتلقب المعتمد على هللا
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ً إلى الدعي، واستخلف عليھا أخاه األمير أبا زكريا. أوليائه من رياح وسدويكش وخرج معه عمه . وخرج من بجاية زاحفا

  .كان من أمرھم ما نذكر إن شاء هللا تعالىاألمير أبو حفص وإخوته، ف

الخبر عن زحف األمير أبي فارس للقاء الدعي ثم انھزامه أمامه واستلحامه وإخوته في المعركة وما كان أثر ذلك من مھلك 
  :أبيھم السلطان أبي اسحق وفرار أخيھم األمير أبي زكريا إلى تلمسان

تقبض على أھل البيت الحفصي، فاعتقلھم بعد أن  ي فارس على أبيه واستعداده للقائهلما بلغ الخبر إلى الدعي باستبداد األمير أب

وخرج من تونس في عساكره من الموحدين وطبقات الجند في صفر سنة إثنتين وثمانين وستمائة، فانتھى إلى . ھم بقتلھم

وتخاذل أنصاره فقتل في . ألمير أبي فارسثم اختل مصاف ا. مرماجنة، وتراءى الجمعان ثالث ربيع األول فاقتتلوا علية يومھم

وبعث . عبد الواحد قتله الدعي بيده، وعمر وخالد ومحمد بن عبد الواحد: المعركة، وانتھب معسكره وقتل أخواته جميعاً صبراً 

 وتخلص عمه األمير أبو حفص من الواقعة إلى أن كان. برؤوسھم إلى تونس، فطيف بھا على الرماح ونصبت بأسوار البلد

وجمعھم قاضيھم أبو محمد عبد . وبلغ خبر الواقعة إلى بجاية فاضطرب أھلھا وماجوا بعضھم في بعض.من أمره ما نذكر

وخرج . ثم أشخصوا القاضي إلى بلده في البحر. المنعم بن عتيق الجزائري للحديث في الشأن فتكالبوا، وزجرھم ابنه فقتلوا

ً فيھم بطاعة الدعّي، السلطان أبو إسحق وإبنه األمير أبو زكريا  إلى تلمسان، فقدم أھل بجاية عليھم محمد بن أسرعين قائما

وخرج في أتباع السلطان فأدركه بجبل بني غبرين من زواوة، فتقبض عليه، ونجا األمير أبو زكريا إلى تلمسان، وبقي 

عيسى بن داود فقتله آخر ربيع األول  السلطان أبو إسحق ببجاية معتقالً ريثما بلغ الخبر إلى تونس، وأرسل الدعي محمد بن

  .سنة إثنتين وثمانين وستمائة، وانقضى أمره و عاقبة األمور ال رب غيره وال رب سواه

  :الخبر عن ظھور األمير أبي حفص وبيعته وما كان علي أثر ذلك من األحداث
من المعركة راجالً، ونجا إلى قلعة سنان قد ذكرنا أن األمير أبا حفص حضر واقعة بني أخيه مع الدعي بمرماّجنة، فخلص 

أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد : معقل ھّوارة القريب من مكان الملحمة، والذ به في ذھابه إلى منجاته ثالثة من صنائعھم

قلونه وربما كانوا يتنا. الناس، ومحمد بن القاسم بن إدريس الفازازي، ومحمد بن أبي بكر بن خلدون، وھو جذ المؤلف األقرب

  .ولما نجا إلى قلعة سنان تحدث به الناس، وشاع خبر منجاته إليھا. على ظھورھم إذا أصابه الكالل

عيثھم فتقبض على  فليوم دخوله شكى إليه الناس. وكان الدعّي قد أسف العرب وثقلت وطأته عليھم بما كان يسيء الملكة فيھم

د الحق بن تافراكين لحسم عللھم وأوعز إليه باإلثخان فيھم، فاستلحم ثم سرح شيخ الموحدين عب. ثالثة منھم وقتلھم وصلبھم

ثم تقبض على مشايخ بني عالق، وأودع سجونه منھم نيفاً على ثمانين، فساء أثره فيھم وتطلبوا أعياص البيت، . لمن لقي منھم

. بيع سنة ثالث وثمانين وستمائةوتسامعوا بخبر األمير أبي حفص بمكانه من قلعة سنان، فدخلوا إليه وأتوه بيعتھم في ر

. وبلغ الخبر إلى الدعي فداخلته الظنة في أھل دولته. وجمعوا له شيئاً من اآللة واألخبية وقام بأمره أبو الليل بن أحمد أميرھم

وتقبض على أبى عمران بن ياسين شيخ دولته، وعلى أبي الحسن بن ياسين وابن وانودين، وعلى الحسين بن عبد الرحمن 

ثم قتلھم آخراً، وتوجع لھم الناس واضطرب أمر الدعي إلى أن كان ما نذكره . سوب زناتة فامتحنھم واستصفى موالھميع

  .انتھى

  :الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيالء السلطان أبي حفص علي ملكه وغلبه ومھلكه
وخرج . س، وأوقع الدعّي بأھل الدولة فمقتوهلما ظھر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع أھل الحضرة واجتمع إليه النا

 ً ودخلت البالد في طاعة السلطان أبي حفص ونھض إلى تونس . من تونس يريد قتاله فأرجف به أھل معسكره ورجع منھزما
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وعسكر الدعي بظاھر البلد تجاھه، وطالت بينھما الحرب أياماً والناس في كل يوم يستوضحون خبء . فنزل بسحوم قريباً منھا

ودخل السلطان البلد في ربيع االخر سنة . الدعي ومكره إلى أن تبراوا منه وأسلموه، ودخل من مكان معسكره والذ باالختفاء

ثالث وثمانين وستمائة واستولى على سرير ملكه وطّھر من الدنس فاضحه ودعيه، واختفى الدعي بتونس وغاص في لّجة 

. مدخل السلطان بدول بعض السوقة يعرف بأبي القاسم القرمادي فھدمت لحينھاساكنھا وأحاط به البحث فعثر عليه لليال من 

وذھب في غير سبيل . وتل إلى السلطان فأحضر له المأل ووبخه وساءله فاعترف بادعائه في بيتھم فأمر بامتحانه وقتله

واستبد السلطان بملكه . المثالتوكان عبد هللا بن يغمور المباشر لقتله، وكان خبره من . رأسه ونصب مرحمة، وطيف بشلوه،

وعقد . وبعث أھل القاصية بيعتھم من طرابلس وتلمسان وما بينھما. وبادر الناس إلى الدخول في طاعته. وتلقب المستنصر با

 للشيخ أبي عبد هللا الفازازي على عسكره وعلى الحروب والضاحية، وأقطع البالد والمغارم للعرب رعياً لذمة قيامھم بأمره،

ً في . ولم يكن لھم قبلھا إقطاع ً ملكه وادعا وكان الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك وال يفتحون فيه على أنفسھم باباً، وأقام متحليا

  .حضرته إلى أن كان ما نذكر إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن استيالء العدو علي جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المھدية وأجالبه علي السواحل
أعظم الحوادث في أيام ھذا السلطان تكالب العدو على الجزر البحرية فاستولت أساطيلھم على جزيرة جربة في رجب كان من 

من سنة ثالث وثمانين وستمائة  ورياستھا يومئذ من محمد بن سمون شيخ الوھبّية، ويخلف بن أمغار شيخ النكارة، وھما 

ً عن الغدريك بن الريداكون ملك برشلونة في أساطيله البحرية، وزحف إليھا المراكيا صاحب صقلية ن. فرقتا الخوارج ائبا

ثم تغلبوا عليھا فانتھبوا أموالھا واحتملوا أھلھا أسرى . وكانوا فيما قيل سبعين أسطوالً من غربان وشواني، وضايقھم مراراً 

ثم بنوا . لواقعة من أشجى الوقائع للمسلمينوسبياً، يقال أنھم بلغوا ثمانية آالف بعد أن رموا بالرّضع في الجبوب، فكانت ھذه ا

 ً ً واعتمروه وشحنوه حاميًة وسالحا وھلك . وفرض عليھم المغرم ماية ألف دينار في سنة، وأقاموا على ذلك. بساحلھا حصنا

  .نذكر المراكيا على رأس المائة، وبقيت الجزيرة في ملكة النصارى إلى أن أعادھا هللا في أواخر األربعين والسبعماية كما

وفي سنة خمس وثمانين وستمائة  ظفر العدّو بجزيرة ميورقة ركب إليھا طاغية برشلونة في أساطيله في عشرين ألفا من 

فلما . الرجال المقاتلة، ومروا بميورقة كأنھم سفر من التجار وطلبوا من أبي عمر بن حكم رئيسھا النزول لالستقاء فأذن لھم

زاحفوا ثالثاً يثخن فيھم المسلمون في كلھا قتال وجراحة بما يناھز اآلفاً، والطاغية في بطارقته تساحلوا آذنوا أھلھا بالحرب فت

قاعد عن الزحف فلما كان في اليوم الثالث واستولت الھزيمة علي قومه زحف الطاغية في العسكر فانھزم المسلمون، ولحق 

ته، فخرجوا إلى سبتة ونزل الباقون على حكم العدو فأجازھم إلى قلعتھم فانحصروا بھا وعقدوا البن حكم ذمة في أھله وحاشي

  .إلى جارتھم ميورقة واستولى على ما فيھا من الذخيرة والعّده واألمر بيد هللا وحده

وفي سنة ست وثمانين وستمائة بعدھا غدر النصارى بمرسى الخرز فاقتحموھا بعد أن ثلموا أسوارھا واكتسحوا ما فيھا، 

ثم مروا بمرسى تونس وانصرفوا إلى بالدھم، وفيھا أو في سنة تسع وثمانين . سرى وأضرموا بيوتھا ناراً واحتملوا أھلھا أ

ثم . وستمائة بعدھا نازل أسطول العدو مدينة المھدية، وكان فيھم الفرسان لقتالھا فزحفوا إليھا ثالثاً ظفر بھم المسلمون في كلھا

  .ا عليھم األسطول، وانقلبوا خائبين وتمت النعمةجاء مدد أھل األجم فانھزم العدو حتى اقتحمو

  :الخبر عن استيالء األمير أبي زكريا علي الثغر العربي بجاية والجزائر وقسنطينة و أولية ذلك ومصائره
كان لألمير أبي زكريا ابن السلطان أبي إسحق من الترشيح لألمر بھديه وشرف ھمته وحسن ملكته، ومخالطته أھل العلم ما 

ولما لحق بتلمسان بعد منجاته . ه بمغبة حاله، وھو الذي اختط المدرسة للعلم بإزاء دار األقوري حيث كان سكناه بتونسشھد ل
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من مھلك أبيه ببجاية، نزل على صھره عثمان بن يغمراسن بتلمسان، وجاء في أثره أبو الحسين بن أبي بكر بن سّيد الناس 

فلما بايع له العرب وبدت مخايل الملك . ن أبي حفص من الواقعة إلى مرماّجنةصنيعة أبيه وأخيه، بعد أن خلص مع السلطا

واستقرض . الحسين إيثار السلطان للفازازي عليھم فنكب عنه، ولحق باألمير أبي زكريا بتلمسان واستحثه لطلب ملكه رأى أبو

  .ع األولياءمن تجار بجاية ھنالك ماالً أنفقه في إقامة أبھة الملك له، وجمع الرجال واصطن

وفشا الخبر بما يرومه من ذلك فصده عثمان بن يغمراسن عنه، لما كان تقلد من طاعة السلطان أبي حفص على سننھم مع 

ً بالصيد الذي كان ينتحله أيام مقامه  الخلفاء بالحضرة قبله، فاعتزم األمير أبو زكريا على شأنه، وخرج من تلمسان موّريا

بن عطاف أمير بني يعقوب، وكافة بني عامر من زغبة وأوعز عثمان بن يغمراسن إلى داود بينھم، ولحق بداود بن ھالل 

برده إليه فأبى من إخفار ذّمته، وارتحل معه بقومه إلى آخر بالد زغبة، ونزلوا على عطية بن سليمان بن سباع من رؤساء 

  .رب وسدويكش في طاعتهالزواودة، فتلقاه بالطاعة وارتحلوا جميعاً إلى ضواحي قسنطينة فدخل الع

ونزل البلد سنة ثالث وثمانين وستمائة، وعاملھا يومئذ ابن يوقيان من مشيخة الموحدين، وكان صاحب الجباية بھا أبو الحسن 

كان له من العامل فداخل األمير أبا زكريا في شأن البلد، وشرط لنفسه وصھره فأمضى السلطان شرطھم وأمكنوه . بن طفيل

واستحثوا . موا بھا دعوته، وارتحل إلى بجاية وكانت قد حدث فيھا اضطراب بين أھلھا أّدى إلى الخالف والتباينوأقا. من البلد

ً على ملكه لقسنطينة . األمير أبا زكريا فأغذ السير إليھم ودخلھا سنة أربع وثمانين وستمائة ويقال إن ملكه لبجاية كان سابقا

إليه أھل الجزائر وتدلس بطاعتھم فاستولى على ھذه الثغور العربية، وتلقب  وبعث. وھو األصح فيما سمعناه من شيوخنا

ً مع عمه الخليفة بالحضرة حيث ماأل الموحدين أھل الحل والعقد من . المنتخب إلحياء دين هللا وأغفل ذكر أمير المؤمنين أدبا

بنيه بھذه الناحية الغربية، وانقسمت به الدولة ونصب للحجابة أبا الحسين بن سيد الناس فقام بھا، ورشح ملكه وملك . الجماعة

  . إلى أن خلص األمر للملوك من عقبه واستولوا على الحضرة كما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن حركة األمير أبي زكريا إلي ناحية طرابلس ومنازلة عثمان بن يغمراسن بجاية في مغيبه
الغربّية، واقتطعھا من أعمال الحضرة اعتمل في الحركة على تونس فنھض إليھا  لما استولى األمير أبو زكريا على الناحية 

ووفد عليه عبد هللا بن رحاب بن محمود من مشيخة دباب، ومانعه الفازازي عن أحواز . في سنة خمسة وثمانين وستمائة

وم فأثخن فيھم قتالً وأسراً، وھدم تونس فنازل قابس وحاصرھا، وكان له في قتالھا أثر واستوت الھزيمة على مقاتلھا ذات ي

وارتحل إلى مسراته، وانتھى إلى األبيض وأطاعه الجواري والمحاميد وآل سالم . ربضھا وأحرق المنازل في غابتھا والنخل

وعرب برقة، وبلغه بمكانه من مسراته أن عثمان بن يغمراسن أسف إلى منازلة بجاية، وكان من خبره أن األمير أبا زكريا 

صل من تلمسان لطلب ملكه على كره منه، وامتنع جاره داود بن عطاف من رده امتأل له عداوة وانحرافاً، وجدد البيعة لما ف

وكان له أثناء ذلك ظھور على بني توجين ومغراوة . لصاحب تونس، وأوفد بھا على ابن محمد الخراساني من صنائعه

بي زكريا من مطالبتھم وتدويخه لقاصيتھم، فدخلوا عثمان بن بالمغرب األوسط وضاق ذرع أھل الحضرة بمكان األمير أ

يغمراسن في منازلة معقله ثغر بجاية ليردوه إلى عقبه عنھم، فزحف إلى بجاية سنة ست وثمانين، ونازلھا أياماً، وامتنع عليه 

ة سنة ست وثمانين وستمائة  إلى وانكفأ األمير أبو زكريا راجعاً إلى بجاي. سائر ضواحيھا، ولم يظفر بأكثر من االطالل عليھا

  .أن كان من أمره ما نذكر
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  :الخبر عن فاتحة استبداد أھل الجريد
كان في بعض األيام بين سدادة وكنومة من عمل تقيوس فتنة قتل فيھا ابن لشيخ سدادة، وأقسم ليثأّرّن فيه بشيخ كثومة نفسه، 

مشيخة الموحدين، فتذّمم شيخ كنومة به، وبذل له ماالً على نصره  وكان عامل توزر محمد بن يحيى بن أبي بكر التينمللي من

واحتشد لھم أھل نفطة وتقيوس، وخرج ھو في حشد أھل توزر غزاھم . من عّدوه فكاتب الحضرة وأعلن بخالف أھل سداده

وأثخنوا فيھم قتأل وأسرا  في بلدھم والذ بإعطاء الرھن، وبذل المال فلم يقبل فأمدھم أھل نفزاوة وزحفوا إليه، فانھزمت جموعه

ً على الوفاء بمغارمھم . إلى توزر، وذلك سنة ست وثمانين وستمائة ثم عاود غزوھم عقب ذلك فبلخوا عليه ثم عقد لھم سلما

واشترطوا أن ال حكم عليھم في سواھم، وأن رؤساء نفزاوة منھم فأمضى شرطھم وكانت أول استبداد الجريد كما نذكر إن شاء 

  .هللا

  :عن خروج عثمان ابن السلطان أبي دبوس داعياً لنفسه بجھات طرابلس الخبر
كان أبو ّدبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش لما قتل سنة ثمان وستين وستمائة ، وافترق بنوه وتقلبوا في األرض، لحق 

مه السيد أبي زيد المتنصر ونزل على طاغية برشلونة فأحسن تكريمه، ووجد ھنالك أعقاب ع. منھم عثمان بشرق األندلس

وكان لھم ھنالك مكان وجاه لنزوع أبيھم السّيد أبي زيد عن دينه إلى دينھم . أخي أبي دبوس في مثواھم من إيالة العّدو

 ً ووافق ذلك حصول مرغم بن صابر بن عسكر شيخ . فاستبلغوا في مساھمة قريبھم ھذا الوافد، وخطبوا له من الطاغية حظا

دباب في قبضة أسره، وكان قد أسره العدى من أھل صقلية بنواحي طرابلس سنة اثنتين وثمانين وستمائة، الجوالي من بني 

وشمر . وباعوه من أھل برشلونة فاشتراه الطاغية، وأقام عنده أسيراً إلى أن نزع إليه عثمان بن أبي دبوس ھذا كما ذكرناه

في القاصية لبعدھا عن الحامية، فعبر البحر إلى طرابلس وكان من وأّمل الظفر . لطلب حقه في الدعوة الموحدّية حيث كانت

ً معه على مظاھرته، وجھز لھما األساطيل، وشحنھا  حظوظ كرامته عند الطاغية أن أطلق له مرغم بن صابر، وعقد له خلقا

واحتشد مرغم قومه  من المقاتلة واألقوات على مال شرطوه، له فنزلوا على طرابلس سنة ثمان وثمانين وستمائة، بالمدد

ثم دخل . وحملھم على طاعة ابن أبي ّدبوس، ونازلوا البلد معه ومع جنده من النصرانية فحاصروھا ثالثاً، وساء أثرھم فيھا

النصارى بأسطولھم وأرسوا بأقرب السواحل إلى البلد وتنقل ابن أبي ّدبوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن أنزلوا عليھا 

وأقام ابن أبي . استوفوا من جباية المغارم والوضائع ماالً دفعوه للنصارى في شرطھم، وانقلبوا بأسطولھمعسكراً للحصار، ف

واستدعاه ابن مّكي من بعد ذلك ألنه يشبه به في استبداده، فلم يتم أمره إلى أن ھلك بجربة وهللا وارث . دبوس يتقلب مع العرب

  .األرض ومن عليھا

  :بن سّيد الناس صاحب بجاية ووالية ابن أبي جيي مكانهالخبر عن مھلك أبي الحسين 
قد قدمنا سلف ھذا الرجل وأوليته، وأنه لحق باألمير أبي زكريا بتلمسان وأبلى في خدمته، فلما استولى األمير أبو زكريا على 

الناس على حجابته، ونزل بجاية وضاھى بھا تونس، عقد ألبي الحسين بن سيد . الثغر الغربي، واقتطعه عن أعمال الحضرة

وفوض إليه فيما وراء بابه، وأجراه في رياسته على سنن ابن أبي الحسين الرئيس قبله في دولة المستنصر الذين كانوا يتلقنون 

طرقه، وينزعون إلى مراميه، بل كانت رياسة ھذا في حجابته أبلغ من رياسة ابن أبي الحسين لخالء جو الدولة ببجاية من 

ً بھم، فاستولى أبو الحسين بن سيد الناس على الدولة  مشيخة الموحدين الذين يزاحمونه، كما كان ابن أبي الحسين مزاحما

ببجاية، وقام بأمر مخدومه أحسن قيام، وصار إلى الحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وتمكن في يده الزمام، إلى أن ھلك سنة 

ً فأقام األمير أبو زكريا مكانه، كاتبه أبا القاسم ابن أبي تسعين وستمائة أعظم ما كان رياسة وأقرب من صاحبه  ً وشرفا مكانا
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 حّى، ال أدري من أوليته أكثر من أنه من جالية األندلر، ورّد على الدولة، وتصرف في أعمالھا، واتصل بأبي الحسين بن سّيد

ن يد ابن سّيد الناس، فقادھا في يد مظھر خدمته الناس فاستكتبه ثم رّقاه واستخلصه بنفسه، وأجّره رسنه، وتناول زمام الدولة م

وھلك أبو الحسين بن سيد . حتى عنت إليه الوجوه وأمله الخاصة، واضطلع السلطان على اضطالعه وكفايته في أمور مخدومه

  .نذكره بعد الناسى فرشحه السلطان بخطته فقام بھا سائر أيامه وصدراً من أيام إبنه األمير أبي البقاء حتى كان من أمره ما

  :الخبر عن خروج الزاب عن طاعة األمير أبي حفص إلى طاعة األمير أبي زكريا صاحب بجاية وانتظام بسكرة في جماعه
ولما ھلك . كان السلطان أبو إسحق قد عقد على الزاب لفضل بن علي بن مزني من مشيخة بسكرة كما قدمناه، فقام بأمره

الموّطنين قرى الزاب بمداخلة قوم من أعدائه، وقتلوه سنة ثالث وثمانين وستمائة  كما السلطان عدا عليه بعض أفاريق العرب 

وأملّوا االستبداد بالبلد فدفعھم عنھا المشيخة من بني رمان، واستقلوا بأمر بلدھم، وبايعوا لألمير أبي حفص صاحب . نذكره

وكان لحق بالحضرة عند مھلك أبيه فخاطبوا . مزنيوتوقعوا عادية منصور بن فضل بن . الحضرة ودانوا بطاعته على السنن

فيه السلطان أبا حفص ورموه بالدواھي فأمر باعتقاله، وأودع السجن سبع سنين إلى أن فر منه ولحق بكرفة من أحياء ھالل 

إثنتين ونزل على الشبه من أفاريقھم فأركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سنة . بن عامر، وھم العرب المتولون أمر جبل أوراس

في ملك الزاب، وصانع الحاجب ابن أبي جبى بأنواع التحف، وضمن له تحويل  ورغبه. وتسعين وستمائة فنزل بباب السلطان

الدعوة بالزاب لسلطانه األمير أبي زكريا وتسريب جبايته إليه، فاستماله بذلك وعقد له على الزاب وأمّده بالعسكر، ونازل 

تھا بنو رفان بعدھم عن صريخ تونس، وإلحاح عدوھم منصور بن فضل عليھم فأعلنوا ورأى مشيخ. بسكرة فامتنعت عليه

  بطاعة األمير أبي زكريا وبعثوا إليه بيعتھم ووفدھم ورفع عادية ابن مزني عنھم، فرجعھم بما أملوه من القبول، وأن تكون

ل الوفد إلى بسكرة خرجوا إلى القائد ومنصور ولما وص. ونظر ابن مزني مصروفاً إلى الجباية فقط. أحكامھم إلى قائد عسكره

بن مزني، فأدخلوھما البلد ودانوا بالطاعة، وتصرفت األمور على ذلك إلى أن كان من أمر منصور بن مزني ما نذكره في 

األخبار  أخباره، ولم يزل الزاب في دعوة األمير أبي زكريا وبنيه إلى أن استولى على الحضرة وبعده لھذا العھد، كما تراه في

  .بعد إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن مھلك أبي عبد هللا الفازازي شيخ الموحدين والحاجب أبي القاسم ابن الشيخ رؤساء الدولة بالحضرة
كان أبو عبد هللا الفازازي من مشيخة الموّحدين، وكان خالصة للسلطان أبي حفص، وعقد له على العساكر كما قدمناه ودفعه 

مھيد النواحي، فقام في ذلك المقام المحمود، ودّوخ الجھات واستنزل الثّوار ودفعھم، وجبى الخراج، وكانت له إلى الحروب وت

وھو الذي امتحن أحمد بن يملول بسعاية المشيخة من . في ذلك آثار مذكورة، وفي بالد الجريد ومشيختھا تصاريف وأحوال

، وھلك آخر حركاته إلى بالد الجريد على مرحلتين من تونس سنة أھل توزر، وكبح عنانه عن مراميه إلى الرياسة عليھم

ولسنة منھا كان مھلك الحاجب أبي القاسم ابن الشيخ وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى . ثالث وتسعين وستمائة

  .بجاية سنة ست وعشرين وستمائة، واتصل بعاملھا محمد بن ياسين، فاستكتبه وغلب عليه

ى ابن ياسين إلى الحضرة وابن الشيخ في جملته، والتمس السلطان من يرشحه لكتابته ويخف عليه، فأطنب ابن ياسين واستدع

في وصف كاتبه أبي القاسم بن الشيخ وحاله، وابتاله السلطان فلم يرضه وصرفه، ثم راجع رأيه فيه واستحسنه ورسمه في 

يفه في وجوه الخدمة ومذاھبھا، فكان له في ذلك غناء وخفة على مخدومه وأمر ابن أبي الحسين بتلقينه اآلداب وتصر. خدمته

وكان قلمه عامالً فيه فأفرد ابن . وكان الخرج بدار السلطان موقوفاً على نظره من جملة ما إليه. إلى أن ھلك ابن أبي الحسين

استبد ابن الحببر عليه كما قلناه، فأبقاه على  الواثق ولما ولي السلطان. الشيخ بذلك بعد مھلكه إلى آخر أيام السلطان المستنصر
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ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحق فأقامه في رسمه وزاحمه بأبي بكر بن خلدون . خطته واختصه لنفسه ودرجه في جملته

ت ثم كان. وكان الرياسة الكبرى على عھده لبنيه أبي فارس، ثم أبي زكريا وأبي محمد عبد الواحد من بعده. صاحب أشغاله

مضلة الدعي، واستولى على ملكھم فاستخلص أبا القاسم ابن الشيخ، واستضاف له إلى خطة التنفيذ كتاب العالمة في فواتح 

فلما ارتجع السلطان أبو حفص ملكه وقتل الدعّي، خافه ابن الشيخ لما كان من رتبته عند الدعّي فالذ بالصلحاء . السجالت

م وبينه فشفعوا له وتقبلھا السلطان، وأظھر لھم ذات نفسه في الحاجة إلى استعماله وقلده إلثارة من الخير والعبادة وصلت بينھ

حجابته مجموعة إلى تنفيذ الخرج وصرف العالمة إلى غير ذلك من طبقة الدولة فلم يزل على ذلك إلى أن ھلك سنة أربع 

التدبير والحرب ورياستھما راجع إلى مشيخة وستمائة وبقي إسم الحجابة من بعده في ھذه الخطط الثالث، وأمر . وتسعين

الموّحدين إلى أن تصرفت األحوال، وأديل بعضھا من بعض كما يأتيك أثناء األخبار، وقلد السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته 

  .ألبي عبد هللا التحتي من طبقة الجند فقام بھا إلى آخر الدولة، وهللا وارث األرض ومن عليھا

  :لسلطان أبي حفص وعھده باألمر من بعدهالخبر عن مھلك ا
لم يزل السلطان أبو حفص على أكمل حاالت الظھور والدعة إلى أن استوفى مدته، وأصابه وجعه أول ذي الحجة من سنة 

 ثم اشتد به الوجع وأھمه أمر المسلمين وما قلدوه من عدتھم، فعھد البنه عبد هللا بالخالفة ثاني أيام. أربع وتسعين وستمائة

وأفضى الخبر إلى السلطان . ونكره الموحدون لتخلفه عن المراتب بصغره، وأنه لم يحتلم، وتحدثوا في ذلك. التشريق

ً  وكان. فأسخطه، وعدل عنھم إلى الشورى مع الولي أبي محمد المرجاني وكان الواثق بن . رأيه فيه جميالً وظنه به صالحا

جواريه، وقد اشتملت على حمل منه إلى رباط ھذا الولي فوضعته في بيته  المستنصر لما قتل ھو وبنوه بمحبسھم فرث إحدى

ثم صار بعد االختفاء . فسّماه الشيخ محمداً وعق عليه، وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة، فلقب بأبي عصيدة آخر الدھر

د ذم  يثابر كل منھما على قومه، حيث شب وبقيت له مع الولي أبي محم ودواعيه إلى قصورھم ونشأ في ظل الخلفاء من

الوفاء بھا، فلما فاوضه السلطان أبو حفص في شأن العھد، وقص عليه نكير الموحدين لولده، أشار عليه الشيخ بصرف العھد 

إلى محمد بن الواثق فتقبل إشارته وعلم ترشيحه، وأنفذ بذلك عھده بمحضر المأل ومشيخة الموحدين، وھلك آخر ذي الحجة 

  .ين وستمائة وإلى هللا المصيرسنة أربع وتسع

  :الخبر عن دولة السلطان أبي عصيدة وما كان أثرھا من األحوال
إلى القصبة، فبايعوا بيعة عامة لولي عھده  لما ھلك السلطان أبو حفص اجتمع المأل من الموّحدين واألولياء والجند والكافة

بن السلطان الواثق في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربع السلطان أبي عبد هللا محمد، ويلقب كما ذكرناه بأبي عصيدة 

وافتتح أمره بقتل عبد هللا ابن السلطان . وتسعين وستمائة، فانشرحت لبيعته الصدور ورضيته الكافة، وتلقب المستنصر با

شي على خطة الحجابة، أبي حفص لمكان ترشيحه، وقلد وزارته محمد بن بريرزيكن من مشيخة الموحدين، وأبقى محمد الشخ

وصرف التدبير والعساكر ورياسة الموحدين إلى أبي يحيى زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني قتيل السلطان المستنصر، عند 

وضايقه فيه عبد الحق بن سليمان رئيس الموحدين قبله، حتى . تعرض إبنه للبيعة، واستنامة الخالفة فقام بما دفع إليه من ذلك

  .وكان محمد بن إبراھيم بن الدباغ رديفاً له فيھا. استبد ھو على الدولة، واستقل الشخشي بحجابته إذا نكب وھلك

ست وأربعين وستمائة، فولد ھو بتونس  وكان من خبر ابن الدباغ ھذا أن إبراھيم أباه وفد على تونس في جالية أشبيلية سنة

الحكم ابني مجاھد، وأصھر إليھما في ابنه  ين فيه أبي الحسن وأبيوكان من المبرز -ونشأ بھا، وأفاد صناعة الديوان وحسبانه

ولما استقل أبو عبد هللا الفازازي بالرياسة استكتبه وكان طياشاً . أبي الحسن فأنكحاه ورشحاه لألمانة على ديوان األعمال
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ليه الحاجب ابن الشيخ، فيقع ذلك من مستعصياً على الخليفة، فكان كاتبه محمد بن الدّباغ يروضه ألغراض الخليفة إذا دّسھا إ

ولما ولي السلطان أبو عصيدة وكانت له عنده سابقة رعاھا، وكان حاجبه الشخشي بھمة غفالً من . الخليفة أحسن المواقع

 وكان يتصرف فيھا. أدوات الكتاب، فاستكتب السلطان ابن الدباغ ثم رقاه إلى كتاب عالمته سنة خمس وتسعين وستمائة

ً للشخشي في حجابته،فأصبح ردي وجرت أمور الدولة على ذلك إلى أن ھلك الشخشي سنة سبع وتسعين وستمائة، وقلده  فا

  .السلطان حجابته فاستقل لھا على ما قدمنا من أن التدبير والحرب مصروف إلى مشيخة الموّحدين

  :الخبر عن نكبة عبد الحق بن سليمان وخبر بنيه من بعده
بن سليمان رئيس الموحدين لعھد السلطان أبي حفص، وأصله من تينملل الموّطنين بتبرسق مذ أول كان أبو محمد عبد الحق 

الدولة، كانت له ولسلفه الرياسة عليھم، وصارت إليه رياسة الموحدين كافة بالحضرة أيام ھذا السلطان وكان له خالصة 

ً على والية إبنه عبد هللا للعھد . كير الموحدين في ذلك، فأسرھا له السلطان أبو عصيدةوكان يدافع ن. وشيعة، وكان حريصا

ولما استوثق له األمر، وقتل عبد هللا بمحبسه تقبض على أبي محمد بن سليمان، واعتقله في صفر سنة خمس وتسعين 

فأما عبد هللا وفر عند نكبته ابناه محمد وعبد هللا، . ولم يزل معتقالًَ◌ إلى أن قتل بمحبسه على رأس الماية السابعة. وستمائة

وأما محمد فأبعد المّفر ولحق . فلحق باألمير أبي زكريا، وصار في جملته إلى أن دخل تونس مع إبنه السلطان أبي البقاء خالد

بالمغرب األقصى، ونزل على يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين بمعسكره من حصار تلمسان، فاستبلغ  في تكريمه وأقام 

نزع عن طريقه إلى النسك ولبس الصوف، وصحب الصالحين وقضى فريضة الحج، وامتّد عمره ثم عاود وطنه و. عنده مدة

وأوجب له الخلفاء إزاء ذلك تجلّة . وحسنت فيه ظنون الكافة، واعتقدوا فيه وفي دعائه، وكثرت غاشيته اللتماس البركة منه

وحضر في بعضھا الجھاد بجبل الفتح عندما . أخرى، وأوفدوه على ملوك زناتة مرة بعد مرة في مذاھب الود وقصود الخير

نازلته عساكر السلطان أبي الحسن، ولم يزل ھذا دأبه إلى أن ھلك في الطاعون الجارف في منتصف المائة الثامنة وهللا تعالى 

  .أعلم

  :الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ومھاداته
توسق ملكه حدث نفسه بغزو الناحية الغربية وارتجاع ثغورھا من يد األمير أبي كان السلطان أبو عصيدة لما استفحل أمره واس

زكريا، وكان األمير أبو زكريا قد انتقض عليه أھل الجزائر بعد مھلك عامله عليھا من الموحدين من بني الكمازير، وانبر بھا 

الواد من ورائه، وتغلّبوا على توجين واستفحل أمر عثمان بن يغمراسن وبني عبد . بعده محمد بن عالّن من مشيختھا

ً بدعوتھم ومتقبال مذھب أبيه في بيعتھم، فقويت غرائم  ومغراوة، ومليكش، وكان شيعة لصاحب الحضرة بما كان  متمسكا

وتجاوز تخوم عمله إلى أعمال قسنطينة وأجفلت . السلطان أبي عصيدة لذلك، ونھض من الحضرة سنة خمس وتسعين وستمائة

  .ايا والقبائل، وانتھى إلى ميلة،  ومنھا كان منقلبه إلى حضرته في رمضان من سنتهأمامه الرع

ولما ضايق عمل بجاية بغزوه أعمل األمير أبو زكريا نظره في تسكين الناحية الغربية ليتفّرغ عنھا إلى مدافعة السلطان 

وفي خالل ذلك زحف . د والمواصلةصاحب الحضرة، فوصل يده بعثمان بن يغمراسن وأكد معه قديم الصھر بحادث الو

واستجاش عثمان بن يغمراسن باألمير أبي زكريا، فأمده . يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين إلى تلمسان وألقى عليھا بكلكله

ورجع فلھم إلى بجاية، وسرح . بعسكر من الموحدين لقيھم عسكر من بني مرين بناحية تدلس فھزموھم وأثخنوا فيھم قتالً 

عقوب عساكر بني مرين إلى بجاية، وعقد عليھا ألخيه أبي يحيى بعد أن كان عثمان بن سباع وفد عليھا نازعاً عن يوسف بن ي

ً له في ملكھا فأوسع له في الحباء والكرامة ما شاء، وبعث معه ھذا العسكر فانتھى إلى بجاية،  صاحب بجاية إليه، ومرغبا
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، وعاثوا في تلك الجھات ودوخوھا وانقلبوا راجعين إلى سلطان يوسف بن وضايقوھا ثم جاوزوھا إلى تاكرارت وبال سدويكش

  .يعقوب بمعسكره من تلمسان

وكان السلطان أبو عصيدة صاحب الحضرة لما علم بأمداد األمير أبي زكريا لعثمان بن يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب 

ثم سفر . وحدين أبو عبد هللا بن أكمارير أولى سفارتهعدوھم وحرضه على بجاية ونواحيھا، وسفر بينھما في ذلك رئيس الم

ثانية سنة ثالث وسبعمائة بھدية ضخمة أغرب فيھا بسرج وسيف ومھامز من الذھب مرصعة الحلى الفاخر من حصى 

ً بھدية ضخمة من يوسف . الياقوت والجوھر بن ورافقه في ھذه السفارة الثانية وزير الدولة أبو عبد هللا بن برزيكن، ورجعا

وكان يوسف ابن يعقوب . واتصلت المخاطبات والسفارات والھدايا والمالطفات. يعقوب كان من جملتھا ثلثمائة من البغال

يكاتب السلطان في تلك الشؤون تعريضاً، ويكاتب رئيس الموحدين أبا يحيى بن اللحياني تصريحاً،  وترددت عساكر بني 

  .يعقوب كما يأتي في أخباره إن شاء هللا تعالىمرين إلى نواحي بجاية إلى أن ھلك يوسف بن 

  :الخبر عن مقتل ھداج وفتنة الكعوب وبيعتھم ألبي دبوس وما كان بعد ذلك من نكبتھم
كان ھؤالء الكعوب قد أثرتھم الدولة واصطنعتھم منذ قيامھم بأمر األمير أبي حفص، فعمروا ونموا وبطروا النعمة، وكثر 

. بالسابلة وحطمھم للجنات وانتھابھم  للزرع، فاضطغن لھم العامة وحقدوا عليھم سوء آثارھم عيثھم وفسادھم وطال إضرارھم

وحضر المسجد لصالة الجمعة . ودخل رئيسھم ھداج بن عبيد سنة خمس وسبعمائة إلى البلد فخزرته العيون، وھّمت به العاّمة

فثاروا به عقب الصالة " إني أدخل به مجلس السلطان بھما ": وقال لمن نكر عليه ذلك. فتجّنوا عليه بأنه وطىء المسجد بخّفيه

واستقدم أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب لذلك . وقتلوه، وجروا شلوه في سكك المدينة، فزاد عيثھم وأجالبھم على السلطان

  .العھد عثمان بن أبي دبوس من مكانه بنواحي طرابلس، ونّصبه لألمر، وأجلب به على الحضرة ونازلھا

لتمھيد الجھات وتسكين ثائر العرب، فوفد  خرج إليھم الوزير أبو عبد هللا بن برزيكن في العساكر فھزمھم، وسار بالعساكرو

وصرف ابن أبي ّدبوس إلى مكانه . عليه أحمد بن أبي الليل، ومعه سليمان بن جانع من رجاالت ھّوارة بعد أن راجع الطاعة

وقام بأمر الكعوب . فلم يزاال معتقلين إلى أن ھلك أحمد بمحبسه سنة ثمان وسبعمائةفتقبض عليھما، وبعث بھما إلى الحضرة 

ثم خرج الوزير بالعساكر ثانية سنة سبع وسبعمائة، . محمد بن أبي الليل ومعه حمزة وموالھم ابنا أخيه عمر رديفين له

وجاھر أخوة حمزة بالنفاق وأتبعه عليه . دواستوفد موالھم ابن عمر، وتقبض عليه وبعث به إلى الحضرة فاعتقل مع عمه أحم

ثم نفروا إلى باب القصبة . قومه فكثر عيثھم، وأضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من العاّمة، ولغطوا بھا في األسواق وتصايحوا

ون شفاء يريدون الثورة فسد الباب دونھم فرموا بالحجارة، وھم في ذلك يعتدون ما نزل بھم من الحاجب ابن الدّباغ ويطلب

ثم تتبع . واستلحامھم جميعاً فأبى من ذلك السلطان، وأمر بمالطفتھم إلى أن سكنت ھيعتھم.. ورفع أمرھم إلى. صدورھم بقتله

واستّمر العرب في غلوائھم . العقاب من تولى كبر ذلك منھم، وانحسم الداء، وكان ذلك في رمضان من سنة ثمان وسبعمائة

  .يأتي ذكره إن شاء هللا تعالى وهللا أعلمإلى أن ھلك السلطان فكان ما 

  :الخبر عن انتقاض أھل الجزائر واستبداد أبى عالن بھا
عليھم عنوة واعتقال مشيختھم بتونس،  قد قدمنا ما كان من انتقاض أھل الجزائر أيام المستنصر ودخول عساكر الموحدين

وكأن الوالي على . ملك الثغور الغربية من بجاية وقسنطينةحتى أطلقوا بعد مھلكه، ولما استقل األمير أبو زكريا األوسط ب

وكتب البن أكمازير . الجزائر ابن أكمازير من مشيخة الموحدين فبادر إلى طاعته باتفاق من مشيخة الجزائر، ووفدوا عليه

ً عليھم إلى أن كان شأن بني مرين وزحفھم إلى بجاية أسن وھرم فأدركته الوفاة وكان ابن أكمازير قد . بواليتھا فلم يزل واليا
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حصلت له بذلك . وكان ابن عالن من مشيخة الجزائر مختصاً به ومتصرفاً فى أوامره ونواھيه ومصدراً  ألمارته. خالل ذلك

فلما وصل ابن أكمار حدثته نفسه باالستبداد واالنتزاء . ويقال كان له معه صھر. الرياسة على أھل الجزائر سائر أيامه

ً باالستبداد بالجزائر، فبعث وشغل األمير أبو . عن أھل الشوكة من نظرائه ليلة ھالك أميره، وضرب أعناقھم وأصبح مناديا

زكريا عنه بما كان من منازلة بني مرين ببجاية إلى أن ھلك، وبقيت في انتقاضھا على الموحدين آخر الدھر إلى أن تملكھا بنو 

  .عبد الواد كما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :عن مھلك األمير أبي زكريا صاحب بجاية وبيعة ابنه أبي البقاء خالد الخبر
. كان األمير أبو زكريا قد استولى على الثغور الغربية كما قلناه، واقتطعھا من أعمال الحضرة، وقسم الدعوة الحفصية بدولتين

لى وطنه والمباشرة ألعماله بنفسه وسد وكان كثير اإلشراف ع. وكان على غاية من الحزم والتيقظ والصرامة لم يبلغھا سواه

وكان قد عھد باألمر إلبنه األمير أبي البقاء خالد سنة ثمان . ولم  يزل على ذلك إلى أن ھلك على رأس المائة السابعة. خلله

أبي أبي جبى فلما ھلك األمير أبو زكريا جمع الحاجب أبو القاسم بن . وتسعين وستمائة قبلھا، وعقد له على قسنطينة وأنزله بھا

وأبقى . مشيخة الموحدين وطبقات الجند وأخذ بيعتھم لألمير أبي البقاء، وطير له بالخبر واستقدمه فقدم، وبويع البيعة العامة

 ابن أبي جبى على حجابته واستوزر يحيى بن أبي األعالم، وقدم على صنھاجة أبا عبد الرحمن بن يعقوب بن حلوب منھم،

اسة الموحدين أبا زكريا يحيى بن زكريا من أھل البيت الحفصّي، واستمر األمر على ذلك إلى أن وقلد ري. ويسمى المزوار

  .كان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله
المواصلة مع  ولما ولي السلطان أبو البقاء اعتزم على. قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى بجاية بمداخلة صاحب تونس

. صاحب تونس قطعاً للزبون عنه، وعين للسفارة في ذلك شيخ القرابة يبابه أبا زكريا الحفصي ليحكم شأن المواصلة بينه وبينه

وبعث مع القاضي أبا العباس الغبريني كبير بجاية وصاحب شوراھا، فأدوا رسالتھم وانقلبوا إلى بجاية، ووجد بطانة السلطان 

وتولى كبر ذلك ظافر الكبير وذكره . ني فأغروه به وأشاعوا أنه داخل صاحب الحضرة في التوّثب بالسلطانالسبيل في الغبري

بجرائره، وما كان منه في شأن السلطان أبي إسحق وأنه الذي أغرى بني غبرين به، فاستوحش منه السلطان وتقبض عليه سنة 

  .قتله منصور التركي، وهللا غالب على أمره ثم أغروه بقتله فقتل بمحبسه تلك، وتولى. أربع وسبعمائة

  : الخبر عن سفارة الحاجب ابن ابي حي إلي تونس وتنكر السلطان له بعدھا وعزله
ولما ولي السلطان أبو البقاء كانت عساكره بني مرين مترددة إلى أعمال بجاية بمداخلة صاحب تونس كما ذكرناه، فدوخوا 

ورأى أن اتصال . على الدولة في حجابته، فضاق ذرعه بشأنھم وأھمته حال الدولة معھم وكان ابن أبي جبى مستبداً . نواحيھا

فخرج من بجاية سنة خمس . سلطانه اليد بصاحب الحضرة مما يكف عن عزمھم فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من

ولمرسله من البر، وأنزله شيخ وسبعمائة وقدم على الحضرة رسوالً عن سلطانه، فاھتزت له الدولة وتلقي بما يجب له 

ً في تكريمه وقضى من أمر تلك الرسالة حاجة صدره، . الموحدين ومدبر الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني بداره استبالغا

  .وكان بطانة األمير أبي البقاء خالد لما خال لھم وجه سلطانھم منه تھافتوا على التنصح إليه والسعاية بابن أبي جبى عنده
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حي وصديقه، بما كان ابن طفيل قريبه  وشمر لذلك يعقوب بن غمر وجلّى فيه وتابعه عليه عبد هللا الرخامي كاتب ابن أبي

. يسخط عليه الناس، ويوغر له صدورھم ببأوه وتحقيره بھم، فألح له العداوة في كل جانحة وأسخطه على عبد هللا الرخامي

ه مع يعقوب بن غمر كبرھا، وألقوا إلى السلطان أن ابن أبي حي داخل صاحب وكان صديقه ومداخله فتولى من السعاية في

الحضرة في تمكينه من ثغر قسنطينة وبجاية،  بما  كان علي بن األمين العامل بقسنطينة صھراً البن أبي جبى، وھو الذي واله 

ثم رغب ابن أبي جبى في . درة صاحبهوخشي كل واحد منھما با. عليھا فاستراب السلطان به، وتنكر له بعد عوده من تونس

ً إلى الحج، ولحق بالقبائل من ضواحي قسنطينة وبجاية فنزل  قضاء فرضه وتخلية سبيله إليه، فأسف وخرج من بجاية ذاھبا

ثم لحق بتونس وأقام بھا إلى حين مھلك السلطان أبي عصيدة وبيعة أبي بكر الشھيد وحضر دخول . عليھم وأقام بينھم مدة

ثم عاد إلى المغرب ومر بأفريقية . بي البقاء عليه بتونس، وخلص من تيار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضهاألمر أ

  .ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على بجاية فكان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن غمر ومصائر أموره
جده محمد فيما حدثني أھل بيتھم قاضيا  كان. د بن غمر السلمي، وكنيته أبو عبد الرحمنھو يعقوب بن أبي بكر بن محم

تونس، ونزل بالربض الجوفي أيام السلطان أبي عصيدة، وانتقل أبناؤه أبو بكر  بشاطبة، وخرج مع الجالية أيام العدو إلى

حدين لعھد األمير أبي زكريا األوسط، فأوسعھما ومحمد إلى قسنطينة، ونزال على ابن أوقيان العامل عليھا من مشيخة المو

 ً وكاد يترّدد إلى الحضرة ببجاية في شؤونه فاتصل بمرجان . وولًى أبا بكر على الديوان بالقل واستخلصه لنفسه. عنايًة وتكريما

فحظي عندھم  الخصّي من موالي األمير أبي زكريا وخواص داره، واستخدم على يده لألمير خالد وامه من كرائم السلطان،

وأعلنوا بصحبة الحاج فضل قھرمان دار السلطان . وتزوج إبنه يعقوب من ربيبات القصر، وخوله، ونشأ في جو تلك العناية

وكان الحاج فضل كثيراً ما يترّدد إلى األندلس الستجالب الثياب الحريرية من . وخاصته، فاستخدم له سائر أيامه إلى أن ھلك

  .وكذلك إلى تونس الستجادة الثياب منھا .ھنالك وانتقاء أصنافھا

وبعثه السلطان آخر أمره إلى األندلس فاستصحب ابن غمر وھلك الحاج فضل ھنالك، فعدل السلطان عن خطاب إبنه محمد 

إلى خطاب ابن غمر، فأمره بإتمام ذلك العمل والقدوم به فقدم ھو وإبن الحاج فضل وساءلھما عن عملھما فكان ابن غمر 

ثم قلّد . صاحبه فحلي بعينه وخّف عليه، واعتلق بذمة من خدمته أحظته عند السلطان ورقته فاستعمل في الجباية أوعى من

وأشخصه إلى األندلس فأقام . أعمال األشغال وزاحم ابن أبي جبى وعبد هللا الرخامي، وغّصوا به فأغروا السلطان بنكبته

وقدم مع علي وحسين ابني الرنداحي، . يه، وتشّفع بوسائل خدمته فاستقدمهھنالك، واستعطف السلطان أبا البقاء بعد مھلك أب

ركب معھما البحر إلى بجاية في مغيب ابن أبي جبى عن الحضرة فصادف من السلطان قبوالً، وشمر في السعاية بابن أبي 

وقدم . حجابته ليعقوب بن غمروصرف ابن أبي جبى كما ذكرناه فقلد السلطان . جبى مع مرجان إلى أن تم له ما أراد من ذلك

على األشغال عبد هللا الرخامي، وكان ناھضاً في أمور الحجابة لمباشرتھا مع مخدومه، فأصبح رديفاً البن عمر وغّص بمكانه 

فأغرى به السلطان، ودلّه على مكامن ثورته وعداوته، فنكب وصودر وامتحن وغّرب إلى ميورقة، حتى افتداه  يوسف بن 

فھلك . بن أبي مدين كما نذكره في أخباره بني مرين حين أسره، واستقدمه ليقلّده أشغاله عند تنّكره لعبد هللا يعقوب سلطان

 واستقل يعقوب بن غمر بأعباء خطته. يوسف بن يعقوب دون ما أمل من ذلك، وأقام الرخامي بتلمسان وبھا كان مھلكه

وكان أول ما أتاه . حّول المراتب بنظره وأجرى األمور على غرضهواضطلع بھا، وقّوض إليه السلطان في اإلبرام والنقض ف

صرعته لمرجان مصطنعه مأل صدر السلطان عليه، وحّذره مغبته فتقّبض عليه والقي في البحر يلتقمه الحوت، فخال وجه 
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ره ما نذكره إن شاء هللا السلطان البن غمر، وتفرد بالعقد والحل إلى أن استولى السلطان أبو البقاء على الحضرة، وكان من أم

  .تعالى

  :الخبر عن ثورة ابن األمين بقسنطينة وبيعة السلطان أبي عصيدة ثم فتح السلطان أبي البقاء خالد لھا وقتله
من بني مرين كما يأتي في أخبارھم، انتقل  كان يوسف بن األمين الھمداني بعد أن قتله بطنجة أبناء أبي يحيى بن عبد الحق

أيام المستنصر ورعى لھم السلطان وسيلة قيامھم بالدعوة الحفصية أيام أبي علي بن خالص بسبتة وبعدھا إلى  بنوه إلى تونس

. أن غلبھم عليھا العزفي كما نذكر في أخباره، فلّقاھم مّبرة وتكريماً، ونزلوا في الحضرة خير نزل، تحت جراية ونعمة وعناية

ً وكان كبيرھم متحّمقاً متعاظماً، فربما لقي  ونشأ بنوھم في . إال أن اإلبقاء عليھم كان مانعاً من اضطھادھم. من الدولة لذلك عسفا

  .ظل ذلك النعيم

بالثغر الغربي وتأّكدت له مع ابن أبي جبى  ثم ھلك السلطان واضطربت األمور، وضرب الدھر ضرباته،  ولحق علّي منھم

أبي جبى بحجابة األمير أبي زكرياء لم يأل جھداً في مشاركة فلما استقل ابن . لحمة ونسب وذمه صھر وشجت بينھما عروقھا

علي بن األمير وترقيته المنازل إلى أن والّه ثغر قسنطينة مستقالً بھا وحاجباً للسلطان أبي بكر ابن األمير أبي زكريا وأنزله 

ن حجابته تنكر أبو الحسن بن وأظھر فيھا غناءه وحزمه، حتى إذا سخط السلطان ابن أبي جبى وصرفه ع. معه فقام بحجابته

األمين وخشي بوادر السلطان فحول الدعوة إلى صاحب الحضرة، وطّير إليه بالبيعة، واستدعى المدد والنائب فوصله رئيس 

  .اللحياني، وعقد البيعة لسلطانه سنة أربع وسبعمائة الموحدين والدولة أبو يحيى زكريا بن أحمد بن محمد

ً فامتنع عليه، وھّم وبلغ الخبر إلى السلطان أ بي البقاء ببجاية فنھض إليه بالعساكر آخر سنة أربع وسبعمائة، ونازله أياما

ثم داخل رجل من بطانة ابن األمير يعرف بابن موزة أبا الحسن بن عثمان من مشيخة الموحدين، وكان . باإلفراج عنه

وركب . ، فتسّنمه المقاتلة بإغضاء ابن موزة لھم عنهمعسكره بباب الوادي فناجزھم الحرب من ھنالك حتى انتھى إلى السور

السلطان في العساكر عند الصدمة ووقف على باب البلد، وقد استمكن أولياؤه منه فخرج إليه بنو الغنفل، وبنو باديس ومشيخة 

قد انفض عنه الناس، ومضى أبو محمد الرخامي في رجال السلطان إلى دار ابن األمين فغشيه بھا و. البلد، فاقتحم البلد عنوة

ثم حمله على برذون مستدبراً، وأحضره بين يدي . واستحصن بغرفة من غرف داره واستمات، فالطفه الرخامي واستنزله

  .السلطان فقتل، ونصب شلوه، وأصبح آية للمعتبرين وهللا أعلم

  :الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى الجزائر
فلما استولى السلطان أبو البقاء على . بھا لجزائر على األمير أبي زكريا واستبداد ابن عالنقد قدمنا ما كان من خبر انتقاض ا

األمر وتمّھدت له األحوال، وأقلع بنو مرين بعد مھلك يوسف بن يعقوب عن تلمسان أعمل السلطان نظره في الحركة إليھا، 

ودخل في طاعته منصور بن محمد شيخ مليكش وجميع فخرج إليھا سنة سبع وسبعمائة أو ست وسبعمائة، وانتھى إلى متيجة 

ً أمام بني عبد الواد فأواه إلى ظلّه وألقى عليه جناح  قومه، ولجأ إليه راشد بن محمد بن ثابت بن منديل أمير مغراوة ھاربا

ه، وانكفأ راجعاً إلى وزحف إلى الجزائر وأقام عليھا أياماً فامتنعت علي. واحتشد جميع من في تلك النواحي من القبائل. حمايته

حضرته ببجاية، وأقام مليكش على طاعته ومطاولته الجزائر بالقتال، إلى أن كان من أمرھا وتغلّب بني عبد الواد عليھا ما 

  .نذكره في أخبارھم

ً بخدمته إلى أن قتله عبدالرحمن بن خلوف كما يذكر في موضعه إن شاء هللا  وجاء معه راشد بن محمد إلى بجاية متذّمما

  .تعالى
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  :الخبر عن السلف وشروطه بين صاحب تونس وصاحب بجاية
أدرك أھل الحضرة الندم على ما استدبروا من  لما افتتح السلطان أبو البقاء خالد قسنطينة وقتل ابن األمير وفرغ من ذلك الشأن

وا إلى السلم، وبعثوا وفدھم في مھادنة صاحب الثغر، وقارن ذلك مھلك يوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغالً له فجنح

وشرط عليھم السلطان أبو البقاء أن من ھلك منھما قبل صاحبه فاألمر من بعده لالخر والبيعة له، . ذلك إليه فأسدوا وألحموا

فتقبلوا الشرط وحضر المأل والمشيخة من الموحدين ببجاية، ثم بتونس فأشھدوا بھا على أنفسھم، وربط ذلك العقد وأحكمت 

  .خيه إلى أن نقضه أھل الحضرة عند مھلك السلطان أبي عصيدة كما نذكره إن شاء هللا تعالىأوا

  :الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس أبي يحيي اللحياني لحصار جربة ومضيه منھا إلي الحج
ي الخالص من لما أمر ھذا الصلح واستتم راجع رئيس الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني نظره لنفسه، وأعمل فكره ف

أنشوطته وكان يؤمل رجوع الوفد المغربين بالمھدّية من أمراء الديار المصرية إلى يوسف بن يعقوب فيصحبھم لقضاء 

فرضه، وابطأ عليه شأنھم فاعتزم على قصده ووّرى بحركته إلى جزيرة جربة السترجاعھا من أيدي النصارى والرجوع 

وسرح معه العساكر . وتناول الرأي في الظاھر من أمره مع السلطان فأذن له. لهعنھا من بعد ذاك إلى الجريد لتمھيد أحوا

ثم عبر منه إلى . ولم يزل يغّذ السير حتى انتھى إلى مجازھا. تونس في جمادى سنة ست وسبعمائة غازياً إلى جربة فخرج من

ا حصناً العتصام الحامية سّموه بالقشتيل، فنزل الجزيرة، وكان النصارى لما تغلبوا عليھا سنة ثمان وثمانين وستمائة شّيدوا بھ

ثم انقطعت األقوات واستعصى الحصن إالّ . وأنفذ الشيخ أبو يحيى عّماله للجباية وأقام في منازلته شھرين. في العساكر عليه

محمد بن بھلول ثم ارتحل إلى بالد الجريد وانتھى إلى توزر ونزلھا، وأعنى في خدمته أحمد بن . بالمطاولة فرجع إلى قابس

  .من مشيختھا، فاستوفى جباية الجريد وعاد إلى قابس

وصرف العساكر إلى الحضرة وولي بعده رياسة . وأنزله عبد الملك بن عثمان بن مكي بداره، وصّرح بما روى عنه من حّجه

وأقام في انتظار . ائھا الوخمالموحدين وتدبير الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن،  وتحول عن قابس إلى بعض جبالھا تجافياً عن ھو

ً ونصفه إلى أن وصل وفد الترك من  ً إلى أن أبل فتحول عنه إلى طرابلس، وأقام بھا عاما الركب الحجازي وكان مريضا

المغرب األقصى آخر سنة ثمان وسبعمائة، فخرج معھم حاجاً حتى قضى فرضه وعاد فكان من شأنه واستيالئه على منصب 

ووصل مدد النصرانية إلى قشتيل جربة سنة ثمان وسبعمائة بعد منصرف العساكر عنھم وفيھم فردريك . الخالفة ما يأتي ذكره

بن الطاغية صاحب صقلية، فقاتلھم أھل الجزيرة من النكارين  لنظر أبي عبدهللا بن الحسن من مشيخة الموحدين ومعه ابن 

ھذه الجزيرة مع العدّو كذلك منذ التاثت دولة صنھاجة، وربما ولم يزل شأن . أومغار في قومه من أھل جربة فأظفرھم هللا بھم

وأربعين .. وقعت الفتنة بين أھلھا من النكارة فتصل إحدى الطائفتين يدھا بالنصارى إلى أن كان ارتجاعھا في ھذه النوبة سنة

  .لعھد موالنا السالطان أبي يحيى كما نذكر في أخباره إن شاء هللا تعالى

  :سلطان أبي عصيدة وبيعة أبي بكر الشھيدالخبر عن مھلك ال
ثم مات على فراشه في ربيع . فأزمن منه كان السلطان أبو عصيدة بعد تملّي سلطانه وتمھيد ملكه طرقه مرض االستسقاء

ثم من ولد أبي بكر ابنه . اآلخر سنة تسع وسبعمائة، ولم يخلف ابناً، وكان بقصرھم سبط من أعقاب األمير أبي زكريا جّدھم

. الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه أبي حفص في فتح مليانة أيام السلطان المستنصر، فلم يزل بنوه بقصورھم وفي ظل ملكھم

فلما ھلك السلطان أبو . ونشأ منھم أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر في إيالة السلطان أبي عصيدة، وربي في جميم نعمته

لبقاء خالد قد نزع إليه حمزة بن عمر عند إياسه من خروج أخيه من محبسه فرّغبه في عصيدة ولم يعقب، وكان السلطان أبو ا
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ثم وصل أبو عبد هللا بن يرزيكن السلطان أبا عصيدة واستنھض السلطان أبا البقاء لملك تونس، . ملك الحضرة واستحثه عليھا

فبايعوا لھذا األمير أبي زكريا الذي عرف  واستراب الموحدون بتونس بشأن حركته وخافوه على أنفسھم. فنھض كما نذكره

بالشھيد بما كان من قتله لسبع عشرة ليلة من بيعته، وأبقى أبا عبد هللا بن يرزيكن على وزارته وزحزح محمد بن الدباغ عن 

ء السلطان أبي وتّوعده لما كان يحقد عليه من التقصير به أيام سلطانه، فكان عونا عليه إلى أن ھلك عند استيال. رتبة الحجابة

  .البقاء كما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن استيالء السلطان أبي البقاء علي الحضرة وانفراده بالدعوة الحفصية
عصيدة مع ما كان من العقد بينھما بأّن من  لما بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من بجاية وأعمالھا الخبر بمرض السلطان أبي

األمر من بعده لآلخر، داخلته الظّنة أن ينقض أھل الحضرة ھذا الشرط فاعتزم على النھوض لمشارفة مات قبل صاحبه جمع 

ً عنھم، فرغبه واستحثه، وخرج من بجاية في عساكره، وورى بالحركة إلى  الحضرة، ووصل إليه حمزة بن عمر نازعا

رتحل إلى قصر جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر بمھلك ثم ا. الجزائر لما كان من انتقاضھم على أبيه، واستبداد ابن عالّن بھا

الموحدين بعده ألبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن األمير أبي زكريا، فاضطغنھا على  السلطان أبى عصيدة وبيعة

  .الموحدين

وخرج معھم شيخ الدولة أبو صاحب تونس،  واجتمع أمثالھم أوالد مھلھل إلى. وأغّذ السير، وانحاش إليه كافة أوالد أبي الليل

فلما زحف إليھم السلطان أبو . يعقوب بن يزدوتن والوزير أبو عبد هللا بن يرزيكن، في العساكر للّقاء، ووقوا سلطانھم بأنفسھم

البقاء اختّل مصافھم وانھزموا وانتھب المعسكر، وقتل الوزير ابن يرزيكن، وأجفلت أحياء العرب إلى القفر ودخل العسكر إلى 

ثم تفّرق عنه العسكر وتسايلوا إلى . البلد واضطرب األمر، وخرج األمير أبو بكر بن عبد الرحمن فوقف بساحة البلد قليالً 

وفر أبو بكر ثم أدرك ببعض الجنات فثّل إلى السلطان واعتقله في بعض الفازات، وغدا على السلطان أھل . السلطان أبي البقاء

وقتل األمير أبو بكر فسّمي الشھيد آخر الدھر، وباشر قتله ابن . ھاء والكافة فعقدوا بيعتهالحضرة من مشيخة الموحدين والفق

ودخل السلطان من الغد إلى الحضرة واستقل بالخالفة، وتلّقب الناصر لدين . عمه أبو زكرياء يحيى بن زكريا شيخ الموحدين

ً ألبي زكريا  وأبقى أبا يعقوب بن. ثم استضاف إلى لقبه المتوكل. هللا المنصور يزدوتن في رياسته على الموحدين مشاركا

ً عنده قبلھا واستمّر على خطة الحجابة أبو عبد الرحمن يعقوب بن غمر، وولّى على  يحيى بن أبي األعالم الذي كان رئيسا

  .األشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني،  وجرت الحال على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن بيعة ابن مزني يحيي بن خالد ومصاير أموره
كان يحيى بن خالد ابن السلطان أبي إسحق في جملة السلطان أبي البقاء خالد، وتنّكرت له الدولة لبعض النزعات فخشي 

له على  وكان منصور قد استوحش من ابن غمر فدعاه إلى القيام بأمره فأجاب وعقد. البادرة وفر فلحق بمنصور بن مزني

حجابته، وجمع له العرب وأجلب على قسنطينة أياماً، وبھا يومئذ ابن طفيل، وكان قد اجتمعت ليحيى بن خالد زعنفة من 

األوغاد، واشتملوا عليه واشتمل عليھم وأغروه بابن مزني فوعدھم إلى حين ظفره، واطلع ابن مزني على سوء دخلته ودخلتھم 

لصة البقاء ومخا وراجع ابن مزني طاعة السلطان أبي. إلى بلده، وانفضت جموعهفقبض يده من طاعته، وانصرف عنه 

يحيى بن خالد بتلمسان مستجيشاً، ونزل على أميرھا أبي زّيان محمد بن عثمان بن يغمراسن  بطانته وحاجبه فتقبلوه، ولحق

ثم . حاربة قسنطينة فامتنعت عليهوولي بعده أخوه أبو حمو موسى بن عثمان فأمّده وزحف إلى م. فھلك أليام من مقدمه

وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه من . استدعاه ابن مزني إلى بسكرة فأقام عنده وأسنى له الجراية، ورتب عليه الحرس
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تونس بالجائزة مصانعة له في شأنه، حتى لقد أقطع له بتونس من قرى الضاحية، فلم يزل في إسھام بنيه من بعده إلى أن ھلك 

  .حيى بن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وهللا تعالى أعلمي

  : الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة علي يد الحاجب ابن عمر وأّولية ذلك
ً إلى رياسته على قومه  لما نھض السلطان أبو البقاء إلى الحضرة عقد على بجاية لعبد الرحمن بن يعقوب بن الخلوف مضافا

كانوا يستخلفون أباه عليھا عند سفرھم عنھا، وكان يلقب المزوار، وجعله حاجباً ألخيه األمير أبي بكر على قسنطينة فانتقل كما 

وعكف السلطان أبو البقاء بتونس على لّذاته وأرھف حّده وعظم بطشه فقتل عدوان بن المھدي من رجاالت سدويكش . إليھا

اوض رجال الدولة في شأنه وخشوا بادرته، وأعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه ودعار بن حريز من رجاالت األثابج فتف

منصور بن فضل عامر الزاب الحيلة في التخلص من إيالته واستعصب راشد بن محمد أمير مغراوة، كان نزع إليھم عند 

لى قومه كانت تدور رحى استيالء بني عبد الواد على وطنه، فتلقوه من الكرامة بما يناسبه واستقر في جملتھم، وعليه وع

  .حروبھم

الى الحاجب في مقعد حكمه، وقد  واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى الحضرة أميراً على زناتة فرفع بعض حشمه

وأحفظ ذلك األمير راشد بن محمد فرتب لھا عزائمه، وقوض خيامه لحينه . استعدى عليه بعض الخدم فأمر بقتله لحينه

وأھم السلطان شأن بجاية ونواحيھا، وخشي عليھا . جب بذلك سبيالً إلى قصده وتمت حيلته وحيلة صاحبهمغاضباً، فوجد الحا

من راشد بما كان صديقاً مالطفاً لعبد الرحمن بن الخلوف وفاوضھما فيمن يدفعه إليھا فأشار عليه الحاجب بمنصور بن مزني، 

ً حتى دفعھما جميع ً إليھاوأشار منصور بالحاجب وتدافعھا أياما وطلب ابن غمر من السلطان العقد ألخيه أبي بكر على . ا

وفصل من الحضرة ولحق بقسنطينة، وصرف منصور . قسنطينة فعقد له، وولى علياً ابن عمه على الحجابة بتونس نائباً عنه

ثم داخله في . جابتهوقام ابن غمر بخدمة السلطان أبي بكر فتصرف في ح. بن فضل إلى عمله بالزاب فكان من خالفه ما يذكر

. االنتقاض على أخيه، وبدت مخايل ذلك عليھم فارتاب لھم السلطان أبو البقاء وأحس علي بن غمر بارتيابه فلحق بقسنطينة

وجھز السلطان أبو البقاء عسكراً وعقد عليھا لظافر مواله المعروف بالكبير، وسرحه إلى قسنطينة فانتھى إلى باجة وأراح بھا 

وبادر ابن غمر إلى المجاھرة بالخلعان، ودعا موالنا السلطان أبا بكر إليه فأجابه، وأخذ له . ن أمره ما نذكرهإلى أن كان م

البيعة على الناس فتمت سنة إحدى عشرة وسبعمائة، وتلقب بالمتوكل وعسكر بظاھر قسنطينة إلى أن بلغه مجاھرة ابن 

  .الخلوف بخالفھم فكان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :لخبر عن استيالء السلطان علي بجاية وقتل ابن مخلوف وما كان من اإلدارة في ذلكا
كان يعقوب بن مخلوف ويكنى أبا عبد الرحمن كبير صنھاجة جند السلطان الموطنين بنواحي بجاية، وكان له مكان في الدولة  

بي يحيى بن يعقوب بن عبد الحق سنة ثالث ولما نزلت عساكر بني مرين على بجاية مع أ. وغناء في حروبھم ودفاع عدّوھم

وكان األمير أبو زكريا وإبنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرھم . وسبعمائة كان له في حروبھم مقامات مذكورة وآثار معروفة

عندما سبيله تلك إبنه عبد الرحمن واستخلفه السلطان أبو البقاء على بجاية  ولما ھلك خلفه في. عنھا، وكان يلقب بالمزوار

فلما دعا السلطان . نھض إلى تونس سنة تسع وسبعمائة وأنزله بھا، وكان طموحاً لجوجاً مدأل بباسه وقومه ومكانه من الدولة

أبو بكر لنفسه وخلع طاعة أخيه، وأخذ له أبو عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس وخاطبوه بأخذ البيعة له على من يليه 

  .، وتمسك بدعوة صاحبه، ونفس على ابن غمر ما تحصل له بذلك من الحظ فجاھر بخالفھمببجاية وأعمالھا فأبى منھا
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وجمع واحتشد وتقبض على صاحب األشغال عبد الواحد ابن القاضي أبي العباس الغماري  وعلى صاحب الديوان محمد بن 

ه معروفاً، ورحل إليه عندما استولى يحيى القالون مصطنع الحاجب ابن غمر من أھل المرّية كان أسدى إليه عند اجتيازه ب

على الرتبة ببجاية فكافأه عن معروفه واصطنعه وألقى إليه محبته ورقاه إلى الرتب، وصرفه في أعمال الجباية وقلده  ديوان 

وارتحل . الناس وأعلن بالدعوة للسلطان أبي البقاء خالد وجمع. بجاية فتقبض عبد الرحمن بن الخلوف عليه وعلى صاحبه

وشرط . سلطان أبو بكر من معسكره بظاھر قسنطينة وأغذ السير إلى بجاية، ونزل مطالً عليھا، واقتتل الناس عامة يومھمال

وكان الوزير أبو زكريا بن أبي األعالم من الساعين . ابن الخلوف على السلطان عزل ابن غمر، وترددت الرسل بينھم في ذلك

وحين رجع إليه بامتناع السلطان عن شرطه منعه من الرجوع إليھم . ابن الخلوف في ھذا اإلصالح بما كان له من الصھر مع

وحبسه عنده، وأرجف أھل المعسكر بالسلطان، وخاموا عن لقاء صنھاجة ومن معھم من مغراوة أھل الشوكة والعصبية 

  .والعديد والقوة

ن أخالط الناس، ودخل السلطان إلى قسنطينة م وأجفل السلطان من معسكره فانتھب وأخذت آلته، وسلب من كان في المعسكر

ثم وصلوا إلى قسنطينة فقاتلوھا . وبعث ابن خلوف عسكراً في أتباعه فوصلوا إلى ميلة فدخلوھا عنوة. في فل من عسكره

بن وأقام السلطان واضطرب أمره، وتوقع زحف ظافر إليه من باجة، واتصل به أن أبا يحيى زكريا . أياماً، ورجعوا إلى بجاية

  أحمد اللحياني قفل من المشرق، وأنه لما انتھى الى طرابلس دعا لنفسه لما وجد بأفريقية من االضطراب، فبويع وتوافت إليه

العرب من كل جھة، فرأى السلطان من مذاھب الحزم أن يبعث إليه بالحاجب ابن أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه، 

  .فرار عن السلطان وتواطأ معه على المكر بابن مخلوف في ذلكويشغل أھل الحضرة عنه، فورى بال

عند فصول إبن غمر على منازله فكبسھا  ولحق ابن غمر باللحياني واستحثه لملك تونس وھون عليه األمر، وغدا السلطان

الفل من كتامة، وسطا بحاشيته، وولى حجابته حسن بن ابراھيم بن أبي بكر بن ثابت رئيس أھل الجبل المطل على قسنطينة و

واستخلف على . ويعرف قومه ببني نليالن وكان قد اصطنعه من تبل، وارتحل بالعسكر إلى بجاية سنة إثنتي عشرة وستمائة

  .قسنطينة عبد هللا بن ثابت أخا الحاجب

ذلك ابن  واشيع بالجھات أن السلطان تنكر البن عمر وسخطه، وأنه ذھب إلى ابن اللحياني واستجاشه على الحضرة، وبلغ

وتوثق لنفسه منه بالعھد بمداخلة . خلوف واستيقن اضطراب حال السلطان خالد بتونس فطمع في حجابة السلطان أبي بكر

وأغذ السير . عثمان بن شبل وعثمان بن سباع بن يحيى من رجاالت الزواودة  والولي يعقوب المالري من نواحي قسنطينة

ً  الد سدويكش فلقاه مبرةإلى بجاية، ولقي السلطان بفرجيوه من ب ثم استدعاه من جوف الليل إلى رواقه في سرب من . ورحبا

مواليه المعلوجي فعاقرھم الخمر إلى أن ثمل، واستغضبوه ببعض النزعات فغضب وأقذع فتناولوه طعنأ  بالخناجر إلى أن 

. به عبد هللا بن ھالل فلحق بالمغربقتلوه، وجروا شلوه فطرحوه بين الفساطيط، وتقبض على سائر قومه وحاشيته، وفر كات

واستولى على ملك ابنه بالناحية الغربية واستوثق له أمرھا، وأقام في . وارتحل السلطان مغذا إلى بجاية فدخلھا على حين غفلة

  .انتظار حاجبه ابن غمر إلى أن كان من األمر ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :واستيالء السلطان أبي يحيي بن اللحياني علي الحضرة الخبر عن مھلك السلطان أبي البقاء خالد
كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة قد اضطرب أحواله وجھز إليه العساكر لمنازلة قسنطينة، 

كريا بن أحمد بن محمد وكان أبو يحيى ز. وعقد عليھا لمواله ظافر المعروف بالكبير، فعسكر بباجة وأراح ينتظر أمر السلطان

اللحياني بن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص قد بويع بطرابلس لما قفل من المشرق، ورأى اضطراب األحوال 



233 
 

ووفد عليه الحاجب أبو عبد الرحمن بن غمر بھدية من السلطان أبي بكر، وأنه ممده ومظاھره على شأنه، فأحكم ذلك من 

ت إليه رجاالت الكعوب أوالد أبي الليل وغيرھم  فبايعوه واستحثوه للحضرة، فارتحل إليھا وبعث عقدته وشد من أمره، وتواف

  .في مقدمته أوالد أبي الليل، ومعھم شيخ دولته أبو عبد هللا محمد بن محمد المزدوري فأغذوا السير إلى الحضرة

ً فاعترضوه قبل  وصوله، وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا  وبعث السلطان إلى مواله ظافر بمكانه من باجة مستجيشا

تونس ثامن جمادى سمنة إحدى عشرة وسبعمائة، ووقفوا بساحتھا فكانت ھيعة بالبلد قتل فيھا شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي، 

ً قوي الشكيمة، فأغراه بمدافعة العدو . وعدا القاضي أبو إسحق بن عبد الرفيع على السلطان ً صارما فخام عن وكان متبوعا

  .ودخل أبو عبد هللا المزدوري القصر فاستمكن من اعتقاله. لقائه، واعتذر بالمرض وأشھد باالنخالع عن األمر وحل البيعة

ثم جاء السلطان أبو يحيى زكريا بن اللحياني على أثره ثاني رجب فبويع العامة بظاھرھا ودخل إلى البلد، واستولى عليھا 

وبنو يعقوب . زكريا يحيى بن علي بن يعقوب، على األشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوبوولى على حجابته كاتبه أبا 

ھؤالء أھل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء، وقدموا إلى الحضرة مع الجالية، وكان منھم أبو القاسم عبد الرحمن بن 

فريقية وواله السلطان المستنصر قضاء يعقوب، وفد مع ابن األمين صاحب طنجة كما قدمناه، وتصرف في القضاء بأ

وسفر عنه إلى ملوك مصر، وكان بنو علي ھؤالء عبد الواحد ويحيى ومحمد من أقاربه، وكان لھم ظھور في دولة . الحضرة

وكان السلطان . عبد الواحد منھم صاحب جباية الجريد، وھلك بتوزر سنة إثنتين وسبعمائة وكان. السلطان أبي حفص وبعدھا

. يى بن اللحياني قد استكتب أخاه أبا زكريا يحيى أيام رياسته على الموحدين فحظي عنده واختصه والزمه، وحج معهأبو يح

ولما استقر بتونس، واستوثق له األمر أعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر إلى . فلما ولي الخالفة أحظاه وواله حجابته

ه على المھادنة، وضمن له ابن غمر من ذلك ما رضيه وتملك بابن عمه على مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق العھد مع

  .ابن غمر فأقام عنده مكرما متسع الجراية واإلسھام إلى أن كان من األمر ما نذكر إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن قدوم ابن غمر علي السلطان ببجاية ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير
عبد هللا بن ھالل كاتب ابن مخلوف، ولحق  استبد بحجابته وكفالته كما كان، وليوم وصوله فرلفا قدم ابن غمر على بجاية 

بتلمسان وشّمر ابن غمر عزائمه لإلطالع بأمره، ودفع حسن بن إبراھيم بن ثاب عن الرتبة فلم يتزحزح له يوماً، وخرج 

معقله المجاور لھا وسعايات ننصح بھا حتى صادفت  ثم أكرى به السلطان وحذره من استبداده بقسنطينة لمكان. لجباية الوطن

وخرج السلطان في العساكر من بجاية إلى قسنطينة سنة ثالث عشرة وسبعمائة للنظر . القبول لمكانه والوثوق بنصائحه

بعمائة فلما انتھى إلى فرجيوه  لقيه عبد هللا بن ثابت فتقبض عليه وعلى أخيه حسن بن الحاجب سنة ثالث عشرة وس. أحوالھا

وقتلھما بعد أن استصفى أموالھما، ويقال إنه بعد خروج حسن بن ثابت إلى أعمال قسنطينة بعث في أثره بعض مواليه، وأوعز 

وكان ظافر الكبير بعد . وإن السلطان لم يباشر نكبته. معھم إلى عبد الكريم بن منديل ورجاالت سدويكش فقتلوه بوادي القطن

رب كما قدمناه امتنعوا عليه وأطلقوه، ولحق بالسلطان أبي بكر فأثره واستخلصه كما كان ألخيه، إنھزامه وحصوله في أسر الع

. واستكتب له أبا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من األدوات فأقام ظافراً والياً بقسنطينة. قسنطينة عند نكبة ابن ثابت وواله على

نه، فأغرى به السلطان فتقبض عليه، وأشخصه في السفين إلى األندلس بجاية وقد غص ابن غمر بمكا ثم استقدمه السلطان إلى

  .وهللا أعلم
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  :الخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد بجاية وما كان في أثر ذلك من األحداث
 من مواليه إلى أبي حمو موسى بن كان السلطان أبو يحيى بعد إنھزامه عن بجاية سنة عشر وسبعمائة، وبعث سعيد بن يخلف

وتملك أمصاره من أيدي بني مرين بعد مھلك . وكان قد اتيح له في زناتة المغرب األوسط ظفر واعتزاز. عثمان بن يغمراسن

واستولى على أعمال مغراوة وتوجين، وملك الجزائر، واستنزل منھا ابن عالن . يوسف بن يعقوب على تلمسان ودوخ جھاته

عث إليه السلطان في المواصلة والمظافرة، وأن تكون يدھما على ابن مخلوف وملك تدلس من يد ابن مخلوف فب. الثائر بھا

ثم بلغه مھلك ابن مخلوف، واستيالء السلطان على ثغره فاستمر على . واحدة، فطمع لذلك موسى بن عثمان في ملك بجاية

غبوه في ملك بجاية وضمنوا المطالبة، وادعى أن بجاية له في شرطه، وقارن ذلك لحاق صنھاجة إليه عند مھلك صاحبھم فر

ثم قدم عثمان بن سباع بن يحيى مغاضباً للسلطان لما كان من افتياته عليه في ابن خلوف وإخفار ذمته وعھده فيه، . له أمرھا

واستقر عنده ابن أبي جبى منذ منصرفه عن الحجابة ورجوعه من الحج فرغبوه في ذلك واستحثوه لطلب بجاية، فسرح 

وبعث معھما أبا . ظر محمد ابن عمه يوسف بن يغمراسن ومسعود ابن عّمه أبي عامر إبراھيم، ومواله مسامحالعساكر إليھا لن

. وھلك ابن أبي جبى بجبل الزاب ونازلوا البلد. القاسم بن أبي جبى الحاجب ففصلوا عنه من دار مقامته بشلف، فأغذوا السير

  .ا جبل ابن ثابت، واستولوا عليه واستباحوه سنة ثالث عشرة وسبعمائةفأثخنوا فيھا ودخلو ثم جاوزوھا إلى الجھات الشرقية

ولما . ونالت منھم الحامية في المدافعة بالقتل والجراحة أعظم السيل، وقفلوا راجعين فشيدوا حصناً بأصفون وشحنوه باألقوات

ان عسكراً في البر وأسطوالً وبعث السلط. وصل محمد بن يوسف ومسامح وبخھما وطوفھما ذنب القصور والعجز، وعزلھما

في البحر بعد رجوعه من قسنطينة سنة أربع عشرة وسبعمائة لھدم حصن بني عبد الواد بأصفون فخرب وانتھبت أقواته 

وسرح أبو حمو عسكراً لحصار بجاية عقد عليه لمسعود ابن عمه أبي عاص إبراھيم بن يغمراسن فنازلوھا سنة خمس . وعدده

محمد بن يوسف بن يغمراسن وبني توجين معه على أبي حمو، وأنھم أوقعوا به  ل لھم خروجعشرة وسبعمائة، واتص

ووصل على أثرھا خطاب محمد . وھزموه، واستولوا على معسكره فأجفل مسعود بن أبي عامر وعسكره وأفرجوا عن بجاية

ة واآللة، ووعده بالمظاھرة وتسويغ بن يوسف بالطاعة واالنحياش فبعث السلطان إليه صنيعته محمد بن الحاج فضل بالھدي

وشغل بنو عبد الواد عن بجاية، وخرج السلطان في عساكر اإلشراف على وطنه إلى أن . األسھام التي كان ليغمراسن بأفريقية

  .كان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية
وصار يغريه ببطانته فيقتلھم . ى أن زمامه بيده، وأمره متوقف على إنفاذهلم يزل ابن غمر مستبداً على السلطان في حجابته ير

وداخله بعض أھل قسنطينة سنة ثالث عشرة وتسعمائة في اغتياله ابن . ويغربھم، وربما كان السلطان يأنف من استبداده عليه

ً غمر فھموا بذلك، ولم يتم ففطن لھا ابن غمر فأوقع بھم وقسمھم بين النكال والعذاب  ثم رجع السلطان إلى بجاية سنة . فرقا

ثالث عشرة وسبعمائة لما أھمھم حصاره، واتصلت حاله معه على ذلك النحو من االستبداد إلى أن بلغ السلطان أشده وأرھف 

وباكر ابن غمر مقعده بباب السلطان فوجد شلوه . الحاجب حده، وسطا بمحمد بن فضل فقتله في خلوة معاقرته من غير مؤامرة

لقى في الطريق مضرجا في ثيابه، وأخبر أن السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان وإرھاف حده، وخشي م

فتحّيل في بعده عنه واستبداده بالثغر دونه فأغراه بطلب أفريقية من يد ابن . بوادره، وتوقع سعاية البطانة ونجي وأھل الخلوة

وارتحل السلطان إلى قسنطينة سنة . الفساطيط والعساكر والخدام، ورتب له المراتباللحياني، وجھزه بما يصلحه من اآللة و

ً إلى بالد ھوارة، وأجفل عنھا ظافراً بمن تعاطى قائدھا من مواليھم فاستوفى جباية . خمس عشرة وسبعمائة ثم تقدم غازيا
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واستخلف على . افعة العدو من زناتة عنھاوقفل إلى قسنطينة سنة ست عشرة وسبعمائة واستبد ابن غمر ببجاية ومد. ھّوارة

  .حجابته السلطان محمد بن القالون، وقرت عينه بما كان يؤمل من استبداده إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن سفر السلطان أبي يحيي اللحياني إلى  قابس وتجافيه عن الخالفة
مّجرباً  لألمور، وكان يرى من نفسه العجز  قد طعن في السن وكان بصيرأ بالسياسة كان ھذا السلطان أبو يحيى بن اللحياني

وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغور الغربية األمير أبي . عن  حمل الخالفة واستحقاقھا مع أبناء األمير أبي زكريا األكبر

اتة وفحول شلوھم، من توجين ومغراوة  وبني بكر واستغالظ أمره بمن انتظم في ملكه وارتسم في ديوان جنده من أعياص زن

كانوا ينزعون إليه مع األيام عن ملوكھم خشية على أنفسھم، لما قاسموھم في النسب وساھموھم في . عبد الواد وبني مرين

كثف ومنھم من غلبوا على مواطنھم وملكوھا عليھم مثل مغراوة وبني توجين ومليكش، فاست. يعسوّبية القبيل وفحولّية الشول

  .بذلك جند السلطان وكثرت جموعه وھابه الملوك

فتوقع السلطان ابن اللحياني  ونھض سنة ست عشرة وسبعمائة إلى أفريقية وجال في بالد ھّوارة وأخذ جبايتھا كما ذكرناه،

تولى منھم وكانت أفريقية مضطربة عليه، وكان تعويله في الحماية والمدافعة على أوليائه من العرب، . زحفه إليه بتونس

عمر بن أباب الليل فحكمه في أمره وأشركه في سلطانه، وأفرده برياسة العرب وأجره الرسن، وسرب إليه  حمزة بن علي

األموال، وكثر بذلك زبون العرب واختالفھم عليه، فاعتزم على التقويض عن أفريقية ونفض اليد من الخالفة، فجمع األموال 

من اآلنية والفرش والخرثي والماعون والمتاع، حتى الكتب التي كان األمير أبو  والذخيرة وباع ما كان بمودعاتھم

فجمع من ذلك زعموا قناطير من . اخرجت للوراقين فبيعت بدكاكين سوقھم. زكريااألكبر جمعھا واستجاد أصولھا ودواوينھا

إلى قابس مورياّ بمشارفة عملھا فاتح وخرج من تونس . الذھب تجاوز العشرين قنطاراً، وجوالقين من حصى الدّر والياقوت

سبع عشرة وسبعمائة بعد أن رتب الحامية بالحضرة وباجة والحمامات، واستخلف بالحضرة أبا الحسن بن وانودين وانتھى 

  .إلى قابس فأقام بھا، وصرف العمال في جھاتھا إلى أن كان من بيعة ولده بتونس ما نذكره بعد إن شاء هللا تعالى

  :وض السلطان أبي بكر إلى الحضرة ورجوعه إلى قسنطينةالخبر عن نھ
جھاز حركة أخرى إلى تونس،  لما خرج السلطان من ھوارة إلى قسنطينة سنة ست عشرة وسبعمائة كما قدمناه، استبلغ في

 واستخلف على قسنطينة. فاحتشد وقسم العطاء وأزاح العلل، واعترض الجنود عن طبقاتھم من زناتة والعرب وسدويكش

وبعث إلى حاجبه األعظم أبي عبد الرحمن بن غمر بمكانه من إمارة بجايةفي   مدد المال في . الحاجب محمد بن القالون

وكان ابن عمر لما رأى من كمايته وأنه جماعة : فبعث إليه منصور برت فضل بن مزني عامل الزاب. النفقات واألعطيات

يكش وعياض وسائر أعمال الضاحية، فكانت أعمال الجباية كلھا لنظره للمال، استضاف له عمل جبل أورأس والحصنة وسدو

واستخلفه على خطة حجابته، وارتحل السلطان من . فبعث ابن غمر ليقيم إنفاق السلطان. وأمواله في حسبان دخله وخرجه

لى باجة فانفضت وانتھى إ ولقيه في طريقه وفود العرب،. قسنطينة في جمادئ سنة سبع عشرة وسبعمائة يطوي المراحل

  .حاميتھا إلى تونس

وكان السلطان أبو يحيى اللحياني قد خرج عنھا إلى قابس كما قدمناه، واستخلف عليھا أبا الحسن بن وانودين، وبعث إليه 

بنھوض السلطان أبي بكر إلى تونس، وأنه محتاج إلى المدافعة، فاعتذر لھم اللحياني به، قبله من األموال، وأطلق يدھم في 

  .لجيش والمال فأركبوا واستلحقوا ورتبوا الديوان وأخرجوا إبنه محمد، ويكنى أبا ضربة فأطلقوه من اعتقالها



236 
 

وخالفھم إلى السلطان موالھم ابن غمر بن أبي . وبغتھم الخبر بإشراف السلطان أبي بكر على باجة، فخرجوا جميعاً من تونس

ً بھا لما ك. الليل ً مع الدولة متربصا ان اللحياني يؤثر عليه أخاه حمزة، فلقي السلطان في دوين باجة، فأعطاه كان مضطغنا

. صفقته واستحّثه، ووصل إلى تونس، فنزل روض السنافرة من رياض السلطان في شعبان من سنة سبع عشرة وسبعمائة

م أن السلطان لما أغذ وكان من خبرھ. وخرج إليه المأل وترّددوا في البيعة بعض الشيء انتظاراً لشأن أبي ضربة وأصحابه

السير من باجة، بادر حمزة بن غمر إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس فلقيھم وقد خرجوا عنھا، فأشار عليھم ببيعة أبي 

  .ضربة بن السلطان اللحياني، ومزاحمة القوم به فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان

السلطان من مقامته من روض السناجرة لسبعة أيام من احتالله قبل ودس حمزة إلى أخيه موالھم أن يزحف بالمعسكر فأجفل 

وسّرح منصور بن مزني إلى ابن عمر ببجاية . أن يستكمل البيعة وارتحل إلى قسنطينة ورجع عنه موالھم من تخوم وطنه

مة وتلقب وبويع بالحضرة البيعة العا. ودخل أبو ضربة بن اللحياني والموحدون إلى تونس منتصف شعبان من سنته

وأرھقه العرب في . وأراد أھل تونس على إدارة سور باألرباض يكون سياجاً عليھا فأجابوه إلى ذلك وشرع فيه. بالمستنصر

  .مطالبھم واشتًطوا عليه في شروطھم إلى أن عاود موالنا السلطان حركته كما نذكر إن شاء هللا تعالى

  :إيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من طرابلس إلى المشرقالخبر عن استيالء السلطان أبي بكر علي الحضرة و
يديه إلى بجاية، فارتاب ابن غمر بوصوله وتنكر  لما قفل السلطان من تونس إلى قسنطينة بعث قائده محمد بن سيد الناس بين

سبعة من رجال  وبعث إليه. له وشعر بذلك السلطان، وأغضى له عنھا وطلبه في المدد، فاحتفل في الحشد واآللة واألبنية

محمد بن سيد الناس، ومحمد بن الحكم، وظافر السّنان وأخوه من موالي األمير أبي زكريا األوسط، : الدولة بسبعة عساكر وھم

وبعث له من فحول زناتة وعظمائھم عبد الحق بن عثمان من أعياص . ومحمد المديوني ومحمد المجرسي ومحمد البطوني

األندلس كما نذكر في خبره، وأبا رشيد بن محمد بن يوسف من أعياص بني عبد الواد في من  بني مرين، كان ارتحل إليه من

  .كان معھم من قومھم وحاشيتھم

وكان قد اختبر أحوال أفريقية وأحسن في  وتوافوا بعساكرھم عند السلطان بقسنطينة فاعتزم على معاودة الزحف إلى تونس،

وسبعمائة، واستعمل على حجابته أبا عبد هللا بن القالون، ويرادفه أبو الحسن بن  ارتيادھا فخرج في صفر من سنة ثمان عشرة

با أربس وفد ھوارة، وكبيرھم سليمان بن جامع، وأخبروه بأّن أبا ضربة بن اللحياني أجفل من باجة بعد أن نزلھا  عمر، ووافاه

ً على اللقاء، فارتحل موالنا السلطان مغذاً، ولقيه موالھم ابن غمر فراجع الطاعة، وارتحلوا في أتباع أبي ضربة  معتزما

  .وجموعه حتى شارفوا على القيروان، فخرج إليه عاملھا ومشيختھا فألقوا إليه باليد وأعطوا الطاعة

اللحياني من بطانته محمد بن الغالق ليمانع  وارتحل السلطان راجعاً عن أتباع عّدوه إلى الحضرة وقد ترك بھا أبو ضربة بن

ثم اقتحموھا عليه، واستبيح عاّمة أرباضھا وقتل ابن . فأخرج الرماة إلى ساحتھا، وقاتل العساكر ساعة من النھار دونھا،

الشرطة ميمون بن أبي زيد  وقدم على. الغالق ودخل السلطان إلى الحضرة في ربيع من سنته، فأقام خالالً ما انعقدت العاّمة

  .ضربة بن اللحياني وجموعه فأوقع بھم بمصبوح من جھات بالد ھوارةورحل في أتباع أبي . واستخلفه على البلد

ومن طبقات الكتاب أبو . عبد هللا بن ياسين وقتل من مشيخة الموحدين أبو عبد هللا بن الشھيد من أھل البيت الحفصي، وأبو

ثم أعاده إلى . فا عنه، ونوھه ليومهوقيد إلى السلطان فع. الفضل البجائي وتقّبض على شيخ الدولة أبي محمد عبد هللا بن يغمور

وكان السلطان أبو عيسى بن اللحياني لما بلغه الخبر بنھوض . ورجع السلطان إلى تونس في رجب من سنته. خطته بعد ذلك

السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع عشرة وسبعمائة، وما كان من بيعة الموحدين والعرب البنه أبي ضربة ارتحل من 
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ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسنطينة فأوطن طرابلس فبنى مقعداً لملكه بسور البلد مما يلي . ه بقابس إلى نواحي طرابلسمقامت

وبعث على جبال طرابلس أبا عبد هللا بن يعقوب قريب . البحر سّماه الطارمة،  وبعث العّمال في الجھات لجباية األموال

واستخدم . ن دباب  فدّوخ البالد وفتح المعاقل وجبى األموال وانتھى إلى برقةحاجبه ومعه ھجرس بن مرغم كبير الجواري م

ووافاه الخبر بانھزام أبي ضربة إبنه فبعث حاجبه أبا . آل سالم وآل سليمان من عرب ذئاب، ورجع إلى سلطانه بطرابلس

ي عالق وذئاب، وزحف أبو ضربة إلى زكريا بن يعقوب ووزيره أبا عبد هللا بن ياسين باألموال الحتشاد العرب ففّرقوھا ف

ثم . وبلغ الخبر إلى السلطان أبي بكر فخرج من تونس آخر شعبان سنة ثمان عشرة وسبعمائة، فأجفلوا عن القيروان. القيروان

تذامروا وعقلوا رواحلھم مستميتين بزعمھم، حتى أطلت عليھم العساكر بمكان فّج النعام، فانفضت جموعھم وشردت رواحلھم 

ولجأ أبو ضربة في ففه إلى المھدّية، وكانوا مقيمين على دعوة أبيه . تحلوا منھزمين، والقتل والنھب يأخذ منھم مأخذهوار

  .فامتنع بھا إلى أن كان من شأنه ما نذكره

في أسطول يحمله إلى اإلسكندرية فوافوه  وبلغ الخبر إلى أبيه بمكانه من طرابلس، فاضطرب معسكره وبعث إلى النصارى

ستة أساطيل فاحتمل أھله وولده، وركب البحر ومعه حاجبه أبو زكريا بن يعقوب إلى اإلسكندرية واستخلف على طرابلس أبا ب

عبدهللا بن أبي عمران من ذوي قرابته وصھره، فلم يزل بھا إلى أن استدعاه الكعوب ونصبوه لألمر، وأجلبوا به على السلطان 

أبو يحيى بن اللحياني البحر إلى اإلسكندرية فنزل بھا على السلطان محمد بن قالون من  وركب السلطان. مراراً كما نذكره بعد

واستقدمه إلى مصر فعظم من مقدمه واھتز للقائه ونوه من مجلسه وأسنى من جرايته وأقطاعه، . ملوك الترك بمصر والشام

عد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفج النعام، ورجع السلطان أبو بكر إلى تونس ب. إلى أن ھلك سنة ثمان وعشرين وسبعمائة

واستقامت أفريقية على طاعته، وانتظمت أمصارھا وثغورھا في دعوتھا إال المھدية  وطرابلس . فدخلھا في شوال من سنته

  .كما ذكرناه، إلى أن كان ما يأتي ذكره إن شاء هللا تعالى

  :مل بن القالون عليھا ثم اإلدالة منه بابن سيد الناسالخبر عن مھلك الحاجب ابن غمر ببجاية ووالية الحاجب مح
ثم رجع . كان الحاجب ابن غمر لما استبّد ببجاية سنة خمس عشرة وسبعمائة، وانتقل السلطان إلى قسنطينة ولم يراجعھا بعد

 محمد بن من تونس ثانية حركاته سنة سبع عشرة وسبعمائة، صرف إليه منصور بن فضل وبعث في أثره قائده أبا عبد هللا

حاجب أبيه أبي الحسن بن سيد الناس يھيىء قصوره ببجاية للتحول إليھا، فرده ابن غمر وتنكر وطالبه السلطان في المدد 

فاستبد ابن غمر بالثغر وما إليه من . وعقد له على بجاية وقسنطينة كما ذكرنا ذلك كله قبل. فبادر به فأقطعه جانب الرضى

وأقام على ذلك إلى أن ملك السلطان تونس واستولى على . السلطان في الخطبة، واسمه في السّكة األعمال مقتصراً على ذكر

جھاتھا، وبعث إليه بابن عمه محمد بن غمر فعقد أبو عبد الرحمن الحاجب على قسنطينة فمضى إليھا، وھو في خالل ذلك كلّه 

  .يدافع عساكر زناتة عن بجاية

بالد مغراوة وتوجين من يده كما قدمناه  عد ظھوره على محمد بن يوسف، واسترجاعهوقد كان أبو حّمو صاحب تلمسان ب

ثم ھلك أبو حّمو وولي . وابتنى بالوادي على مرحلتين منھا قلعة تكر يجّھز بھا الكتائب لحصارھا. يسّرب العساكر لحصارھا

جاية ريثما كانت حركة السلطان إلى تونس إبنه أبو تاشفين من بعده سنة ثمان عشرة وسبعمائة فتنّفس فخنق الحصار عن ب

ثم خرج أبو تاشفين من تلمسان لتمھيد أعماله، وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشريش كما ذكرناه في . وفتحھا

ً إلى بجاية، فأطل عليھا في سنة تسع عشرة وسبعمائة، وبدا له من حصنھا وكثرة مقاتلتھا  أخبارھم، فارتحل من ھنالك غازيا
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ً إلى تلمسان، وأصاب ابن غمر المرض فبعث عن علّي ابن عّمه من مكان عمله و امتناعھا ما لم يحتسب، فانكفأ راجعا

  .بقسنطينة، وعھد إليه بأمره والقيام بوالية بجاية إلى أن يصل أمر السلطان

واتصل الخبر بالسلطان  وھلك أليام على فراشه في شوال من سنة تسع عشرة وسبعمائة، وقام علي بن عمر بأمر بجاية،

وطير ابن سّيد الناس إليه مع قھرمانة داره لتحصيل تراثه، والبحث عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فوق . فأھمه شأن الثغر

. الكثرة من الصامت  والذخيرة، وقدم به على السلطان واستقدم معه علي بن غمر، فأواله السلطان من رضاه ما أحسب أمله

فلما عاد إلى تونس . ثم راجع الطاعة وقد أحفظ السلطان بوالية عدوه. أن كان منه خالف مع ابن عمران وأقام بالحضرة إلى

  .أوعز إلى مواله نجاح وھالل بقتله فاغتالوه خارجا من بستانه فأشووه، وھلك من جراحته وهللا أعلم

  :علي بجاية وتولية القالون علي حجابھاالخبر عن إمارة األمير أبي عبد هللا علي قسنطينة وأخيه األمير أبي زكريا 
لما ھلك ابن غمر أھّم السلطان شأن بجاية بما كانت عليه من شأن الحصار، ومطالبة بني عبد الواد لھا فرأى أن يكثف الحامية 

بجاية البنه اآلخر  بالثغور الغربية، وينزل بھا أبناءه للمدافعة والحماية، فعقد على قسنطينة إلبنه األمير أبي عبد هللا وعقد على

وأكثف له الجند وأمره بالمقام . وجعل حجابتھا ألبي عبد هللا بن القالون مستبداً عليھما لمكان صغرھما. األمير أبي زكريا

وارتحلوا من تونس فاتح سنة عشرين وسبعمائة في احتفال من العسكر . ببجاية لممانعتھا من العدو الملح على حصارھا

وبقي للتصرف في األمور من رجاالت . وأبقى علي بن القالون. وأبقى خطة الحجابة خلواً ممن يقوم بھا. والصحاب و األبھة

ً على بطانة السلطان المعروفين بالدخلة، . السلطان أبو عبد هللا محمد بن عبد العزيز الكردي الملقب بالمزوار وكان مقدما

وانصرف إلى بجاية رافالً في حلل العز والتنويه إلى . ر أوليتھما بعدالكاتب أبو القاسم بن عبد العزيز، وسنذك وعلى األشغال

  .أن كان من أمره ما نذكرإن شاء هللا تعالى وهللا أعلم 

  :الخبر عن استقدام ابن القالون واإلدالة منه بابن سيد الناس في بجاية وبظافر الكبير في قسنطينة
بجاية، وخال وجه السلطان فيه لبطانته عند واليته بجاية، بثوا فيه السعايات لما انصرف أبو عبد هللا بن يحيى بن القالون إلى 

وعظمت . وتولى كبر ذلك المزوار ابن عبد العزيز بمداخلة أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب األشغال. ونصبوا له الغوائل

بجاية، نقله إليھا من عمله باجة، وكتب له وعقد لمحمد بن سّيد الناس على . السعاية فيه عند السلطان حتى داخلت فيه الظّنة

واستقدم صاحبه محمد بن القالون فقدم، وقد تغير السلطان له ودخل ابن سيد الناس بجاية، وقام بأمر حصارھا . عھده بخطه

حّدثته ومّر ابن القالون بقسنطينة في طريقه إلى الحضرة ف. أن استقدم للحجابة وكان من أمره ما نذكره وحجابة أميرھا إلى

  .نفسه باالمتناع بھا، وداخل مشيختھا في ذلك فأبوا عليه، فأشخصھم إلى الحضرة نكاالً بھم

ونمي الخبر بذلك إلى السلطان فأسّرھا البن القالون وعزم على استضافة الحجابة بقسنطينة البن سيد الناس فاستعفى مشيختھا 

ه ثورة أبيه فأقصر عن ذلك، وصرف اعتزامه إلى مواله ظافر الكبير من ذلك، واروه أن ابّن األمين قريبه وابن أخيه، وذكرو

وذلك عند قدومه من المغرب، وكان من خبره أنه كان من موالي األمير أبي زكرياء، وكان له في دولة إبنه السلطان أبي 

وجاء . فأقام بباجة البقاء ظھور، وھو الذي زحف بالعسكر عندما استراب السلطان أبو البقاء بأخيه السلطان أبي بكر

ثم لحق بعدھا . المزدوري والعرب إلى تونس في مقّدمة ابن اللحياني، فزحف إليھم ففّضوه وتقّبضوا عليه كما ذكرنا ذلك كله

  .بموالنا السلطان أبي يحيى وأعاده إلى مكانه من الدولة، وواله قسنطينة عند مھلك ابن ثابت سنة ثالث عشر وسبعمائة

ونزل على السلطان أبي سعيد . إلى المغرب وأغرى به السلطان فأشخصه في سفين إلى األندلس وأجاز ثم غص به ابن غمر

 ً ً إلى تونس، ولقاه السلطان مبرة وتكريما ووافق ذلك وصول الحاجب ابن . إلى أن بلغه الخبر بمھلك ابن غمر فّكر راجعا
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سنطينة األمير أبي عبد هللا فقدمھا وقام بأمرھا، واستعمل ذويه القالون من بجاية، فعقد السلطان لظافر ھذا على حجابة إبنه بق

وكان بھا أبو العباس بن ياسين متصرفاً . الخّدام أھل الحضرة إلى بلدھم وحاشيته في وجوه خدمتھا وصرف من كان ھنالك من

ما من الحضرة في ركاب األمير أبي بين يدي األمير أبي عبد هللا، والكاتب أبو زكريا بن الدّباغ على أشغال الجباية، وكانا قد

  .عبد هللا فصرفھما القائد ظافر لحين وصوله، واستقّل بأمره إلى أن كان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن ظھور ابن أبي عمران وفرار ابن القالون إليه على عينه
أبي حفص، وھو الذي ولي أفريقية نائباً عن  كان محمد بن أبي عمران ھذا من عقب أبي عمران موسى بن إبراھيم ابن الشيخ

أبي محمد عبد هللا ابن عمه الشيخ أبي محمد عبد الواحد كتب له بھا من مراكش ألّول واليته، فأقام والياً عليھا ثمانية أشھر إلى 

دولتھم إلى أن كان أن قدم آخر سنة ثالث وعشرين وستمائة،  وأقام أبو عمران ھذا في جملتھم إلى أن ھلك ونشأ بنوه في ظّل 

وكان السلطان أبو يحيى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمة قرابته، . من عقبه أبو بكر والد محمد ھذا، فكان له صيت وذكر

ثم استخلفه على طرابلس عند ركوبه . واستخلفه على تونس عند خروجه عنھا. ووصله بصھر عقده إلبنه محمد على إبنته

وكان أبو ضربة بعد انھزامه وافتراق جموعه اعتصم بالمھدية، ونازله بھا السلطان أبو بكر فامتنعت  .السفينة إلى اإلسكندرية

وأقام حمزة بن عمر في سبيل خالفه على السلطان، ويتقلب في نواحي أفريقية . عليه، فأقلع عنھا على سلم عقده ألبي ضربة

وكثرت جموعه، فاستقدم محمد بن أبي عمران من مكان واليته حتى عظم زبونه على السلطان ونزع إليه الكثير من األعراب 

  .بثغر طرابلس

ً للسلطان قبل اجتماع عساكره وكمال تعبيته، فخرج السلطان أبو بكر من تونس في رمضان سنة  وزحف إلى تونس معارضا

حيى بن القولون قد وكان الحاجب محمد بن ي. إحدى وعشرين وسبعمائة ولحق بقسنطينة، وصحبه إليھا موالھم ابن عمر

وكان معز بن مطاعن الفزاري وزيره حمزة بن . غصته البطانة والحاشية بالسعاية فيه عند السلطان، وتبين له انحرافه عنه

ً البن للقالون فلما خرج السلطان أمام زحفه تخلف . ومخالصاً، فداخله في األجالب بابن عمران عمر وصاحب شوراه صديقا

ً بدعوة ابن أبي عمرانالقالون بتونس، وركب  ودخل محمد بن أبي عمران ثانية خروج السلطان، . من الغد في البلد مناديا

. واستولى على الحضرة وأقام بھا بقية سنته، وصدراً من األخرى ولحق السلطان بقسنطينة فجمع عساكره واحتشد جموعه

وخرج ابن أبي عمران للقائه مع حمزة . وسبعمائة وأزاح العلل واستكمل التعبية وزحف منھا في صفر سنة إثنتين وعشرين

وكان . بن عمر في جموع العرب، فلقيھم السلطان أولى وثانية بالرجلة وأوقع بھم، وقتل شيخ الموحدين أبا عبد هللا بن أبي بكر

. ھور ال كفاء لهعلى مقدمتھم محمد بن منصور بن مزني وغيرھم، وأثخنت العساكر فيھم قتالً وأسراً، وكان للسلطان فيھا ظ

  .ثم تقبض على موالھم ابن عمر فكان من خبره ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن مقتل موالھم افي عمر وأصحابه من الكعوب
فيھم رغم أنف موالھم ابن عمر،  لما اتيح للسلطان من الظھور على ابن عمران وأتباعه والظفر بھم ما أتيح وصنع له

ثم نمي للسلطان أن موالھم داخل في الفتك به إبنه منصور وربيبه زعدان . ات أنبأت بفساد دخلتھموظھرت من أصحابه كلم

وشى بذلك عنھم ابن عمھم عون بن عبد هللا بن . ومعدان ابني عبد هللا بن أحمد بن كعب، وسليمان بن جامع من شيوخ ھوارة

السلطان تقبض عليھم وبعثھم إلى تونس فاعتقلوا بھا، ورجع ھو فلما عدوا على . أحمد بعد أن داخلوه فيھا فتنصح بھا للسلطان

وجدد البيعة على الناس، وزحفت العرب في أتباعه حتى نزلوا بظاھر البلد وشرطوا . إلى الحضرة فدخلھا في جمادى من سنته

م عنده موقع ھذا الحزن، عليه إطالق موالھم وأصحابه، فأنفذ السلطان قتلھم فقتلوا بمحبسھم، وبعث بأشالئھم إلى حمزة فعظ



240 
 

وصرخ في قومه وتدامروا أن يثيروا بصاحبھم، وأغذوا السير إلى الحضرة وابن أبي عمران معھم على حين افتراق العساكر 

  .وإزاحة السلطان

وظنوا أنھم ينتھزون الفرصة فخرج السلطان عن تونس ألربعين يوماً من دخوله، ولحق بقسنطينة ودخل ابن أبي عمران إلى 

ونھض من قسطنطينة وزحف إليه ابن أبي . ونس فأقام بھا ستة أشھر خالل ما احتشد السلطان جموعه واستكمل تعبيتهت

عمران وھزمھم ابن عمر في جموعھم، فأوقع السلطان بھم وأثخن فيھم وشرد ھم في النواحي، وعاد إلى تونس فدخلھا في 

  .أن كان من أمره ما نذكره إن شاء هللا تعالى صفر سنة ثالث وعشرين وسبعمائة، ومضى حمزة لوجھه إلى

  :الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة الشقة مع ابن أبي عمران
لما انھزم حمزة بن عمر وابن أبي عمران عن تونس مرة بعد أخرى، ورأى حمزة ابن أبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى 

ربة ابن السلطان اللحياني بمكانه من المھدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على مكان عمله بطرابلس، وبعث إلى أبي ض

سلطان بني عبد الواد، فرحل معه أبو ضربة ووفدوا على أبي تاشفين صاحب تلمسان وركبوه في الظفر ببجاية، وأن يشغل 

ً من العساكر عقد عليھا لموسى بن  صاحب تونس عن مددھا بترديد البعوث وتجھيز العساكر إليه، فسرح معھم السلطان آالفا

وارتحلوا من تلمسان يغذون السير، وبلغ السلطان خبر . علي الكردي صاحب الثغر بتيمرزدكت،  وكثير الحاشية والرجاالت

  .فصولھم من تلمسان فبرز للقائھم من تونس في عساكره حتى انتھى إلى رغيس بين بونة وقسنطينة

في القلب وصدق العزيمة واللقاء، فاختل  لعرب اختل مصاف السلطان، وانھزمت المجّنبات وثبتولما أطلت عساكر زناتة وا

مصافھم وانھزموا في شعبان سنة ثالث وعشرين وسبعمائة وامتألت أيدي العساكر من أسالبھم من نساء زناتة، ومن عليھن 

مسان، وعاد السلطان إلى حضرته أليام من ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في فلھم إلى تل. السلطان وأطلقھن

ولقيه الخبر في طريقه باجتماع العرب وابن أبي عمران بنواحي القيروان، فتخطى الحضرة إليھم ولقيھم بالشّقة، . ھزيمتھم

فاتبعه حمزة ومن معه إلى تونس عندما افترقت العساكر، . وأوقع بھم ورجع إلى تونس في شّوال من سنة أربع وعشرين 

  .عه إبراھيم بن الشھيد من البيت الحفصيوم

في خص من الجنود بعد أن بعث عن  فخرج للقائھم من يومه.. وسبق إليھم بخبرھم عامر بن بوعلي بن كثير وسحيم  بن

عساكر باجة، وقائدھا عبد هللا العاقل مواله فصحبه العرب بنواحي شادلة فقاتلوه صدرھا، وحمي الوطيس، ووصل عبد هللا 

ثم كانت الھزيمة على العرب، واستبيحت حرماتھم وافترقت جموعھم، ورجع . والناس متواقفون، واشتدت الحرب العاقل

  .السلطان إلى البلد واستقر بالحضرة وهللا تعالى أعلم

  :الخبر عن إجالب حمزة بإبراھيم بن الشھيد وتغلبه علي الحضرة
بني عبد الواد لحق أبو ضربة بتلمسان فھلك بھا، ولقي حمزة بعده  لما انھزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعساكر

من الحروب مع السلطان ما لقي، ويئس الكعوب من غالبه وتذامر والفتنته واألجالب عليه، فوفد حمزة بن عمر على أبي 

وس وكلھم من سليم تاشفين صريخاً، ومعه طالب بن مھلھل، قرنه في قومه، ومحمد بن مسكين شيخ بني حكيم من أوالد الق

ومعھم الحاجب ابن القالون، فاستحثوا عساكره لصريخھم فكتب لھم السلطان كتيبة عقد عليھا لموسى بن علي الكردي وأعاده 

ونصب لھم لملك تونس من أعياص أبي حفص إبراھيم بن الشھيد منھم، وأبوه الشھيد ھو أبو بكر بن أبي الخّطاب عبد . معھم

وكان إبراھيم ھذا قد . مر عند مھلك السلطان أبي عصيدة، وقتله السلطان أبو البقاء خالد كما ذكرناهالرحمن الذي نّصب لأل

وبرزت إليھم العساكر فانھزموا كما ذكرناه، ولحق . لحق بالعرب ونصبوه لألمر، وأجلبوا به على تونس إثر واقعة رغيس
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وبعث . على حجابته محمد بن يحيى بن القالون ن لھم، واستعملبتلمسان، وجاء ھذا الوفد على أثره فنصبه السلطان أبو تاشفي

وخرج السلطان أبو بكر من تونس لمدافعتھم في ذي القعدة . معھم العساكر لنظر موسى بن ير الكردي، وزحفوا إلى أفريقية

وأقام موسى بن علّي  .من سنة أربع وعشرين وسبعمائة، وانتھى إلى قسنطينة وعاجلوه قبل استكمال التعبية فنزلوا بساحتھا

وتقدم إبراھيم ابن الشھيد وحمزة بن عمر إلى تونس فدخلھا في رجب سنة خمس . على منازلتھا بعساكر بني عبد الواد

وثار عليه بعض ليالي رمضان . وعشرين وسبعمائة واستمكن منھا، وعقد على باجة لمحمد بن داود من مشيخة الموحدين

د في غيابات االختفاء، وكان منھم يوسف بن عامر بن عثمان، وھو ابن أخي عبد الحق بن بعض بطانة السلطان كانوا بالبل

عثمان من أعياص بني مرين، وفيھم القائد بالط من وجوه الترك المرتزقة بالحضرة، وابن جسار نقيب الشرفاء فاعتدوا 

ھم فعمدوا إلى دار كشلي من الترك المرتزقة، وطافوا بالقصبة فامتنعت علي. واجتمعوا من جوف الليل، وھتفوا بدعوة السلطان

ثم أعجلھم الصباح عن مرامھم وتتبعوا بالقتل، وفرغ من شأنھم وكان . وكان بطانة البن القالون فقاتلوھا وامتنعت عليھم

 ً مس عشرة ثم أقلع عنھا لخ. موسى بن علي ومن معه من العساكر لما تخلفوا عن ابن الشھيد لحصار قسنطينة أقام عليھا أياما

وخرج السلطان من قسنطينة، فاستكمل الحشد والتعبية،  ونھض إلى تونس . ليلة من منازلته، ورجع إلى صاحبه بتلمسان

فأجفل منھا ابن الشھيد وابن القالون، ودخلھا السلطان في شوال سنة خمس وعشرين وسبعمائة واستولى على دار ملكه، وأقام 

  .بھا إلى أن كان من أمره ما نذكره

  :الخبر عن حصار بجاية وبناء تيمرزدكت وانھزام عساكر السلطان عنھا
كان أبو تاشفين مند خال له الجو، وتمكن في األمر منه القدم يلح على بجاية بترديد البعوث ومطاولة الحصار، والسلطان أبو 

. االضطالع بما يدفع إليه من ذلكبكر يدفع لحمايتھا من رجاالت دولته وعظماء وزرائه األول فاألّول من أھل الكفاية و

وكان أبو . وسرب إليھم المدد من األموال واألسلحة والجنود وتعھد إليھم بالصبر والثبات في المواطن ونظره من وراء ذلك

تاشفين كلما أحس من السلطان أبي بكر بنھوض إلى المدافعة عنھا، أو عزم على غزو كتائبه المجّمرة عليھا رماه بشاغل 

كان يجبب العرب عن  وكانت فتنة حمزة بن عمر من أدھى الشواغل في ذلك بما. ن عزمه ويمسك عنان بطشهيوھن ع

وكان ذلك ديدناً  . الطاعة، ويجمع األحزاب لألجالب على الحضرة، وينّصب األعياص يطمعھم فيما ليس لھم من نيل الخالفة

  .متصالً أزمان تلك المدة

ة خمس وعشرين وسبعمائة مع إبراھيم ابن الشھيد، وحمزة بن عمر وأوليائھم من أھل ولما سرح أبو تاشفين العساكر سن

. أفريقية، وعقد عليھا لموسى بن علي من رجاالته، فنازل قسنطينة ثم أقلع عنھا وعاود حصارھا سنة ثمان وعشرين وسبعمائة

بثيكالت على مرحلة منھا، وعلى قارعة وشن الغارة في نواحيھا، واكتسح األموال ورجع إلى وادي بجاية فاختط مدينة 

الطريق الشارع من الغرب إلى الشرق، وبما كانت بجاية زائغة عنه إلى البحر، فاختطوا تلك المدينة وشيدوھا وجمعوا األيدي 

ً وسموھا تيمرزدكت باسم حصنھم األقدم بالجبل قبالة وجدة،  عليھا، وقسموھا مسافات على جيوشھم، فاستتمت ألربعين يوما

وشحنوا ھذه المدينة باألقوات والمدد، وعمروھا . حيث امتنع يغمراسن على السعيد ونازله وھلك عليه كما ذكرناه في أخباره

  .بالمقاتلة من الرجل والفرسان والقبائل، وأخذت بمخنق البلد

بعساكرھم إلى صاحب الثغر وقلق السلطان بمكانھا فأوعز إلى قواد عساكره وأصحاب عماالته من مواليه وصنائعه أن ينفروا 

محمد بن سيد الناس، ويزحفوا معه إلى ھذا البلد المخروب،  ويستميتوا دون تخريبه فنھض ظافر الكبير من قسنطينة، وعبد 

وبلغ موسى بن علي خبرھم . وتوافوا ببجاية سنة سبع وعشرين وسبعمائة: هللا العاقل من ھوارة، وظافر السنان من بونة
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وزحف إلى العدو . وخرجت العساكر جميعاً من بجاية تحت لواء ابن سيد الناس. ه من عساكر بني عبد الوادفاستنفر من وراء

وداخلت ابن سيد الناس فيھم . بمخيمھم من تيكالت فكانت الدبرة عليه وعلى أصحابه، فقتل ظافر الكبير ورجع ففھم إلى بجاية

منھما لصاحبه على سلطانه، فمنعھم من دخول البلد ليلتئذ وأسحروا  الظنة بما كان يداخل موسى بن علي ابن زبون كل واحد

 ً ثم استقدمه إلى الحضرة ليستعين به محمد . قافلين إلى أعمالھم، وعقد السلطان على قسنطينة ألبي القاسم بن عبد العزيز أياما

وعقد على حجابة إبنه األمير . الحجابة بن عبد العزيز المزوار في خطة حجابته بما كان غفالً من األدوات التي نحتاج إليھا

  .أبي عبد هللا بقسنطينة لمواله ظافر السنان إلى أن كان من تحويل بنائه ما نذكره

  :الخبر عن مھلك الحاجب المزوار ووالية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن القالون
من أنه كردي من األكراد الذين وفد رؤساؤھم على ھذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار، ال أدري من أوليته أكثر 

فمنھم من أقام : ملوك المغرب، أيام أجالھم الططرعن أوطانھم بشھرزور عند تغلبھم على بغداد سنة ست وخمسين وستمائة

ن وصار قوم منھم إلى بني مرين وآخرو. بتونس ومنھم من تقدم إلى المغرب، فنزلوا على المرتضى بمراكش فأحسن جوارھم

  .إلى بني عبد الواد حسبما نذكر في أخبارھم

األمير أبي زكريا األوسط صاحب الثغور  ومن المقيمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزيز ھذا إلى أن نشأ ھو في دولة

ً في بطانته ور. الغربية، وتحت كنف من اصطناعه ئيساً واختلط بأبنائه وقدم في جملة إبنه السلطان أبي بكر إلى تونس مقدما

ً وقوراً متديناً، وله في الدولة حظ من الظھور، وھو . على الحاشية المسمين بالدخلة، وكان يعرف لذلك بالمزوار وكان شھما

وفر إلى ابن أبي عمران سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . الذي تولى كبر السعاية في الحاجب ابن القالون، حتى ارتاب بمكانه

وإنما كان . لحجابة مكانه فقام بھا مستعيناً بالكاتب أي القاسم بن عبد العزيز لخلوه ھو من األدواتوواله السلطان ا. كما قدمناه

  .شجاعاً بھمة

ولم يزل على ذلك إلى أن ھلك في شعبان سنة سبع وعشرين وسبعمائة، وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون جدنا 

 ً لما كان بسبيله منذ سنين من الصاغية إلى الدين، والرغبة في السكون، األقرب فأبى، ورغب في اإلقالة فأجيب، جنوحا

وأشار على السلطان بصاحب الثغر محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس لتقديمه سلفه مع سلف السلطان، . والفرار من الرتب

حمه هللا، وصاحبنا محمد بن أخبرني بھذا الخبر أبي ر. وكثرة تابعه وحاشيته وقوة شكيمته في االضطالع بما يدفع إليه

حضرت الستدعاء جدكم إلى معسكر السلطان بباجة يوم مھلك المزوار، وأدخله السلطان إلى : منصور بن مزني، قال لي

وأقام السلطان يومئذ في خطة . رواقه، وغاب ملياً ثم خرج وقد استفاض بين البطانة والحاشية أنه دعي إلى الخطة فاستنكرھا

واستقدم خالصته محمد بن حاجب أبيه أبي الحسين بن سيد الناس، فقدم . أبا القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم الحجابة الكاتب

وعشرين وسبعمائة، وواله حجابته فاضطلع لھا، وجدد له العقد على بجاية وحجابة إبنه بھا، فدفع إليه  في محرم فاتح ثمان

وجرى الحال على ذلك ببجاية، وعساكر . ومعه كاتبه أبو القاسم بن المريد للنيابة عنه في الححابة صنيعته محمد بن فرحون،

وقدم القالون دوين مقدم ابن سيد الناس بشفاعة من نزيله علي بن أحمد سيد . زناتة تجوس خاللھا ومعاقلھم تأخذ بمخنقھا

  .الزواودة، وطمع في عوده إلى الخطة

ي خدمة ابن أبي عمران رأى ركوب السفين إلى األندلس، فأعجلھم وكان من خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس ف

ثم جاء مع ابن الشھيد وفعل . السلطان عن ذلك، وخرج مع ابن أبي عمران فأجلب معه على الحضرة مراراً، ولحق بتلمسان

لك العھد فأجاره وأنزله ونزل على علي بن أحمد رئيسھم لذ. األفاعيل، ثم انحل أمر ابن الشھيد، ولحق ھو بالزواودة من رياح
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وخاطب السلطان في شأنه واقتضى له األمان حتى أسعف ووفد على الحضرة مع أخيه موسى بن . بطولقة من بالد الزاب

وجاء القالون من بعد فأوصله . وسبقه ابن سيد الناس إلى السلطان فاستقل بھا. أحمد، وفي نفس القالون طمع في الخطة

إليه ووعده، وعقد له على قفصة فسار إليھا وصحب موالي السلطان من المعلوجي بشير وفارح، السلطان إلى نفسه واعتذر 

فلما نزل بساحة البلد دخل كشلي من . وأوعز ابن سيد الناس إلى مشيخة قفصة أن يتقبضوا على حاميته ليتمكن الموالي منه

فلما دخل إلى البلد قتل في سككھا فكانت لمقتله ھيعة . انهجند الترك المرتزقة كان في جملته منذ أيام حجابته وكان يستظھر بمك

وبرز القالون من فسطاطه وقد جث للرعب فتقدم إليه الموالي الذين جاءوا معه، وتناولوه . تسامع الناس لغطھا من خارج البلد

  .طعناً بالخناجر إلى أن ھلك، وهللا وارث األرض ومن عليھا

  :الخبر عن والية الفضل علي بونة
بواليتھا، وكان من الغلظة ومراس  ان السلطان قد عقد على بونة منذ أول دولته لمواله مسرور المعلوجي فقام واضطلعك

. فاضطھدھم، وذھبوا إلى مدافعته عن أموالھم فحاربھم... وخرج إلى ولھاصة سنة. وكان لذلك غشوماً جباراً . الحروب بمكان

وولى على حجابته وقيادة عسكره ظافراً . ة إلبنه أبي العباس الفضل، وبعثه إليھاوبلغ خبر مھلكه إلى السلطان فعقد على بون

  .السنان من مواليه المعلوجين فقام بما دفع إليه من ذلك أحسن قيام إلى أن كان من أمرھم ما نذكره

  :الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلھا من مھلك األمير أبي فارس أخي السلطان
وعبد الرحمن، وھلك عبد الرحمن منھم،  بكر لما قدم إلى تونس قدم معه إخوته الثالثة محمد وعبد العزيزكان السلطان أبو 

وكان في نفس األمير أبي فارس تشوق . وبقي اآلخران،  وكانا في ظل ظليل من النعمة، وحط كبير من المساھمة في الجاه

بن محمد بن عبد الحق من فحول بني مرين وأعياص ملكھم قدم وكان عبد الحق بن عثمان . إلى نيل المرتبة وتربص بالدولة

ً إليھا من األندلس، فنزل على ابن عمر ببجاية قبيل مھلكه سنة ثمان عشرة وسبعمائة ثم لحق بالسلطان . على الحضرة نازعا

ان  يستظھر به فتي وجعل له أن يستركب  ويستلحق، وك. فلقاه مبرة ورحباً، ووفر حظه وحط حاشيته من الجرايات واألقطاع

وكان قد انعقدت له بيعة على أھل وطنه، . مواقف حروبه، ويتجمل في المشاھد بمكانه من سريره بما كان سيداً في قومه

وغداً في بعض أيامه على الحاجب ابن سيد الناس فتلقاه اإلذن بالغدر فذھب مغاضباً، ومر بدار . وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء

ً من يومھما في ربيع سنة سبع وعشرين وسبعمائة، األمير أبي فارس  فحمله على ذات صدره من الخروج والثورة، وخرجا

فأما عبد الحق فأبى وذھب لوجھه إلى أن لحق : ومروا ببعض أحياء العرب فاعترضھما أمير الحي فعرض عليھما النزول

فسرح لوقته محمد بن الحكيم من صنائعه وقواد   نبتلمسان، وأما األمير أبو فارس فأجاب ونزل، وطير بالخبر إلى السلطا

دولته في طائفة من العسكر والنصارى، وصبحوه في الحي وأحاطوا ببيت نزله فامتنع من اإللقاء باليد، ودافع عن نفسه 

  .مستميتاً فقتلوه قعصاً بالرماح، وجاءوا بشلوه إلى الحضرة فدفن بھا

مطالبة الدولة الحفصية وتدويخ ممالكھا،  ير نزل، ورغبه فيما كان بسبيله منونزل عبد الحق بن عثمان على أبي تاشفين خ

فأجاب أبو تاشفين صريخھم ونصب لھم محمد بن أبي . ووفد على أثره حمزة بن عمر ورجاالت سليم صريخا على عادتھم

وانحل أمره استقدمه العرب  فلما انھزم أبو ضربة. عمران وكان من خبره أنه تركه السلطان اللحياني عامالً على طرابلس

ثم أجفل عنھا عند رجوع السلطان إليھا، ولحق . وأجلبوا به على الحضرة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة فملكھا ستة أشھر

بطرابلس إلى أن انتقض عليه أھلھا سنة أربع وعشرين وسبعمائة، وثاروا به وأخرجوه فلحق بالعرب وأجلبوا به على السلطان 

  .ن عنه في كلھامراراً ينھزمو
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وصل ھذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين  ثم لحق بتلمسان واستقر بھا عند أبي تاشفين في خير جواره كرامة وجراية، إلى أن

ورجع . وأمدھم بالعساكر من زناتة، عقد عليھم ليحيى بن موسى من بطانته وصنائع أبيه. وسبعمائة، فنصبه لألمر بأفريقية

وكانوا أحالس حرب وفتيان كريھة، فنھضوا . بمن في جملته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته معھم عبد الحق بن عثمان

ً إلى تونس فزحف السلطان للقائھم، وتراءى الجمعان بالرياس من نواحي بالد ھوارة سنة تسع وعشرين وسبعمائة  جميعا

الريق، وأصابته في حومة الحرب جراحة  واحيط به فأفلت بعد عصب. فدارت الحرب واختل مصاف السلطان، وفلت جموعه

وانتھب المعسكر وتقبض على أحمد وعمر إبني . وھن لھا، وقتل كثير من بطانته وحاشيته، وكان من أشھرھم محمد المديوني

ن، السلطان فاحتمال إلى تلمسان، حتى أطلقھما أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه وبين السلطان فاتحه فيھا أبو تاشفي

وتقدم ابن أبي عمران بعد الواقعة إلى تونس فدخلھا في . ولم يتم شأن الصلح من بعد ذلك. وجنح إلى السلم وأطلق اإلبنين

في شيء من أمره، ثم  واستبد عليه يحيى بن موسى قائد بني عبد الواد، وحجب عليه التصرف. صفر سنة ثالثين وسبعمائة

سلطان أبو بكر من قسنطينة إلى تونس بعد أن استكمل الحشد والتعبية، فأجفل ابن ونھض ال. عاد يحيى بن موسى إلى سلطانه

  .أبي عمران عنھا، ودخل إليھا السلطان في رجب من سنته إلى أن كان ما نذكره

  :الخبر عن مراسلة ملك المغرب في االستجاشة علي بني عبد الواد وما تبع ذلك من المصاھرة
إلى بجاية، وقد ضاق ذرعه بإلحاح عبد  من واقعة الرياس نجا إلى بونة، وركب منھا البحر كان السلطان أبو بكر لما خلمى

الواد على ممالكه وتجھيز الكتائب على ثغره وترديد البعوث إلى وطنه، فأعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان 

عبد الواد من األوتار واإلحن، ليبعث بذلك دواعيھم على  أبي سعيد ليذكره ما بين سلفه وسلفھم من السابقة، مع ما لھم عند بني

ثم عين للوفادة عليه إبنه األمير أبا زكريا، وبعث معه أبا محمد عبد هللا بن . مطالبة بني عبد الواد فيأخذ بحجزتھم عنه

ً لشوراه ً لخطابه ونجيا ساسة، واھتز صاحب وركب البحر من بجاية فنزلوا بمرسى غ. تافراكين من مشيخة الموحدين لسانا

المغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في القرى واإلجارة، وأجاب دعاءھم إلى محاربة عدوھم وعدوه على شريطة اجتماع 

وكان السلطان أبو سعيد قد . اليد عليھا وموافاة السلطان أبي سعيد والسلطان أبي يحيى بعساكرھما تلمسان لموعد ضربوه لذلك

ن وسبعمائة يحيى الرنداجي قائد األسطول بسبتة إلى موالنا السلطان أبي بكر في اإلصھار على إحدى بعث سنة إحدى وعشري

فلما وفد عليه ابن السلطان وأولياؤه أعاد الحديث في ذلك، وعين . كرائمه، وشغل عن ذلك بما وقع من شأن ابن أبي عمران

عزفي، وصرفه مع العدو فوافوا السلطان بتونس آخر سنة ثالثين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان إبراھيم بن أبي حاتم ال

وخطب منه إبراھيم لألمير . وسبعمائة، وقد طرد عدوه وشفى نفسه فجاءوه بامنيته من حركة صاحب المغرب على تلمسان

إليه في أساطيله سنة أبي الحسن بن السلطان أبي سعيد، فعقد على إبنته فاطمة شقيقة األمير أبي زكريا السفير إليھم، وزفھا 

لزفافھا من مشيخة الموحل ين أبو القاسم بن عتو، ومحمد بن سليمان الناسك، وقد مّر ذكره  وأنفذ. إحدى وثالثين وسبعمائة

فنزلت على محل وثير من الغبطة والعز وكان الشأن في مھرھا وزفافھا ومشاھد أعراسھا ووالئمھا وجھازھا كله من المفاخر 

  .يزل مذكوراً على األيامللدولتين، ولم 

  :الخبر عن حركة السلطان إلى المغرب وفرار بني عبد الواد وتخريب تيمرزدكت
كان مھلك السلطان أبي سعيد على تفيئة ما قّدمناه من األخبار آخر سنة إحدى وثالثين وسبعمائة، وولي السلطان أبو الحسن 

عيثه في بالد الموحدين وطغيانه عليھا، فلح واستكبر وأساء الرّد،  من بعده فبعث إلى ابن تاشفين يخاطبه في الغض عن عنان

فنھد إليه في سبيل الصريخ لھم سنة إثنتين وثالثين وسبعمائة وطوى البالد طيا إلى تلمسان، وأفرجت عساكرھم عن بجاية إلى 
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وبعث عسكراً من قومه مدداً . لھا وتقدم السلطان عن تلمسان لمشارفة أحوال بجاية واألخذ بحجرة العّدو المحاصر. سلطانھم

. لھا، عقد عليھم لمحمد البطوي، وأركبھم أساطيله من سواحل وھران  فدخلوھا وقوبلوا بما يناسبھم من الكرامة والجراية

واستنھض السلطان أبو الحسن السلطان أبا بكر لحصار تلمسان معه كما كان الشرط بين أبيه وبين إبنه األمير أبي زكريا، 

  . وأقام السلطان أبو الحسن بتاسالة في انتظاره شھراً حتى انصرم فصل الشتاء. السلطان في جھاز حركته وإزاحة علله فشرع

وبلغه بمعسكره من تاسالة أن أخاه السلطان أبا علي صاحب سجلماسة انتقض وخرج إلى درعة، فقتل عامله بھا بعد أّن كان 

فلما بلغه ھذا الخبر ّكر راجعاً إلى المغرب إلصالح . تجافي عنه بمكانه من سجلماسةداخله وعقد له بعد أبيه على المھادنة وال

وكان السلطان أبو بكر قد خرج من تونس واحتفل في الحشد والتعبية فانتھى إلى بجاية وبعث مقدماته إلى ثغور بني عبد . شأنه

وفرت عنھا الكتائب المجمرة بھا فأناخ عليھا حتى  ثم زحف بجملته إلى تيمرزدكت،. الواد المحيطة ببجاية فھزموا كتائبھا

ونسف آثارھا وقفل عنھا إلى بلد المسيلة أختھا في الغي، وموطن أوالد سباع بن يحيى من . خربھا وانتھب أموالھا وأسلحتھا

طاعة أبي تاشفين مشيختھم سليمان ويحيى إبنا علي بن سباع وعثمان بن سّباع عمھم وابنه سعيد، قد تمسكوا ب الزواودة، كانت

  .وحملوا عليھا قومھم، ونھجوا للعساكر السبيل إلى وطىء بالد الموحدين والعيث فيھا ومجاذبة حبلھا

وأقطعھم أبو تاشفين بلد المسيلة وجبل متنان  ووانوغة وجبل عياض فأصاروھا من أعمالھا، فلما شّرد السلطان عساكرھم عن 

وزاد . بجاية إليھا سار في جموعه إلى ھذا الوطن ليسترجع أعماله ويجدد بھا دعوتهبجاية وھدم ثغرھم عليھا واسترجع أعمال 

في إغرائه بذلك علي بن أحمد كبير أوالد محمد أقتال أوالد سّباع ھؤالء ونظرائھم وأھل أوتارھم ودخولھم، فارتحل غازياً إلى 

بمكانه منھا شأن عبد الواحد ابن السلطان اللحياني  المسيلة حتى المسيلة حتى نزلھا، واصطلم نعمھا وخّرب أسوارھا، وبلغه

وأجالبه على تونس، وكان من خبره أنه قدم من المشرق بعد مھلك أبيه السلطان أبي يحيى زكريا سنة تسع وعشرين 

حامية وسبعمائة، فنزل على دباب وبايع له عبد الملك بن مكي رئيس المشيخة بقابس، وتسامع به الناس وأفريقية شاغرة من ال

والعساكر لنھوضھم مع السلطان، فاغتنم حمزة بن عمر الفرصة، واستقدمه فبايع له ورحل به إلى الحضرة فنزل بساحتھا، 

ودخل عبد الواحد بن اللحياني وحاجبه ابن مكي إلى البلد فأقاموا بھا ريثما بلغ الخبر إلى السلطان، فقفل إلى الحضرة وبعث 

نته في عسكر اختارھم لذلك، فأجفل ابن اللحياني وجموعه من تونس لخمس عشرة ليلة من في مقدمته محمد البطوي من بطا

  .نزولھم، ودخل البطوي إليھا وجاء السلطان على أثره أيام عيد الفطر سنة إثنتين وثالثين وسبعمائة

  :الخبر عن نكبة الحاجب محمد بن سيد الناس ووالية ابن عبد العزيز وابن الحكيم من بعده
ولما ھلك سنة تسعين وستمائة خلف إبنه . دمنا أولية ھذا الرجل، وأن أباه أبا الحسين كان حاجباً لألمير أبي زكريا ببجايةقد ق

نعمته، فاشتمل قصرھم عليه وأواه إلى حجره وأرضعه مع الكثير من بنيه، ونشأ في  محمداً ھذا في كفالة السلطان ومرعى

يه مثل ابن أبي حّي والرخامي صنائع ألبيه فكانوا يعرفون حقه ويؤثرونه في التجلّة على وكان الحجاب للدولة من بعد أب. كنفه

حتى إذا ارتحل السلطان . ولم يدرك في سّن الرجولة والسعي في المجد إال أيام ابن غمر آخرھم، فكان له منه مكان. أنفسھم

ر، وأقام له الحجاب والوزراء والقواد كان فيمن سرح أبو يحيى إلى قسنطينة لطلب تونس، وجھز له ابن غمر اآلالت والعساك

وكان سفيراً للسلطان فكانت له عنده أثرة واختصاص، وعقد له من . معه محمد بن سيد الناس قائداً على عسكر من عساكره

ر زناتة، ودفع بعد مھلك ابن غمر على بجاية لما عزل عنھا القالون كما قّدمناه، فاستبد بھا على السلطان وحماھا دون عساك

  .في صدورھم عنھا وكان له في ذلك كلّه مقامات مذكورة
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فأما . وكانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن علي مداخلة في زبون كل واحد منھما بمكان صاحبه على سلطانه وفطن ألمرھما

ثم استدعاه وقلّده . ّيد الناس عنھاأبو تاشفين فنكب موسى بن علي كما نذكره في أخباره، وأما السلطان أبو بكر فأغفى إلبن س

حجابته سنة سبع وعشرين وسبعمائة كما قّدمناه، واستخلف على مكانه ببجاية محمد بن فرحون وأحمد بن المزيد للقيام بما كان 

ه أمور وقدم ھو على السلطان وأسكنه بقصور ملكه، وفّوض إلي. يتواله من مدافعة العدو وكفالة األمير أبي زكريا ابن السلطان

سلطانه تفويض االستقالل فجرى في طلق االستبداد عليه وأرخى له السلطان حبل اإلمھال، واعتد عليه فلتات الدالة مع ما 

وأمھله السلطان لمكانه من حماية الثغر . كانت الظنون ترجم فيه بالمداھنة في شأن العدو والزبون على مواله باستغالظھم

تى إذا تجلت غيابتھم وأطل أبو الحسن عليھم من مرقبه، ونھض السلطان أبو بكر إلى بجاية ببجاية واالستقالل به دونه، ح

  .وخرب تيمرزدكت، فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيد الناس

ثم . وتنبه له السلطان فأحفظه له استبداده، وتقبض عليه مرجعه من ھذه الحركة في ربيع سنة ثالث وثالثين وسبعمائة واعتقله

امتحنه بأنواع العذاب الستخراج المال معه فلم ينبس بقطرة، فما زال يستغيث ويتوّسل بسوابقه من الرضاع والمربى، وسوابق 

ً بالعصي، وجّرشلوه فأحرق خارج الحضرة  أبيه عند سلفه حتى لذعه العذاب فأفحش ونال من السلطان وأقذع، فقتل شدخا

  .بة األموروعفا رسمه كأن لم يكن، وإلى هللا عاق

ولما تقّبض السلطان على ابن سّيد الناس ومحا أثر استبداده قلد حجابته الكاتب أبا القاسم بن عبد العزيز، وقد كان قدم من 

الحمة عند مبايعة ابن مكي لعبد الواحد بن اللحياني فلحق بالسلطان في طريقه إلى تيمرزدكت فلم يزل معه إلى أن دخل 

ً ال يقوم بالحرب، فعقد السلطان على الحرب والتدبير حضرته، وتقبض على ابن س يد الناس فوالّه الحجابة وكان مضغفا

لضيعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن الحكيم وفوض له فيما وراء الحضرة، وھو محمد بن علي محمد بن حمزة بن إبراھيم 

العباس المذكور بالعلم والدين والد أبي القاسم المستقل وجده أحمد ھو أبو . أحمد اللخمي، ونسبه في بني العزفي الرؤساء بسبتة

برياسة سبتة بعد الموحدين، وكان من خبر أوليته فيما حدثني به محمد بن يحيى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء العزفيين 

وحّدثني بھا أيضاً  وحدثني بھا أيضا حسين ابن عمه عبد الرحمن بن أبي طالب،. بسبتة والمنقضي أمرھم بھا بانقضاء رياسته

 ً ً على نفسه : الثقة عن إبراھيم ابن عمھما أبي حاتم قالوا جميعا إن أبا القاسم العزفي كان له أخ يسمى إبراھيم، وكان مسرفا

  .وإن محمداً ھذا من بنيه. وأصاب دما في سبتة، وحلف أخوه أبو القاسم ليقتدن منه، ففر ولحق بديار المشرق، ھذا آخر خبرھم

ً فكلف بالقراءة وبقية ا لخبر عن أھل ھذا البيت من سواھم أن إبراھيم أنجب محمداً وأنجب محمد حمزة، ثم أنجب حمزة عليا

وأصاب السلطان وجع في بعض أزمانه وأعيى . واستظھر علم الطب واسقر في إيالة السلطان أبي زكريا بالثغور الغربية

ى المرض وأحسن المداواة، فوقع من السلطان أحسن المواقع واستخلصه دواؤه فجمع له األطباء وكان فيھم علي ھذا فحدس عل

وكان يدعى في الدولة بالحكيم، وبه عرف . لنفسه وخلطه بخاصته وأھل خلوته، وصار له من الدولة مكان ال يجاريه أحد فيه

إبنه بقصره، ورضع مع  إبنه من بعده وأصھر إلى إحدى بيوت قسنطينة فزوجوه وخلط أھله بحرم السلطان، وولد له محمد

ولما بلغ أشده صرف إليه رئيس الدولة . ترتيبھا األمير أبي بكر إبنه ونشأ في حجر الدولة وكفالتھا وعلى أحسن الوجوه من

ً للرياسة فيما بعد من بين خواص السلطان  يعقوب بن غمر وجه إقباله واختصاصه، فكان له منه مكان أكسبه ترشيحا

  .وخلصائه

طان أبو يحيى إلى أفريقية قلده قيادة بعض العساكر، ثم عقد له بعد مھلك ابن غمر على عمل باجة حين رقى ابن لما نھض السل

ثم لما أمر السلطان بطانته في نكبة ابن . وكان عمل باجة من أعظم الواليات في الدولة فاضطلع به. سيد الناس عنھا إلى بجاية
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واستدعى . من له في عصبة من البطانة في بعض الحجر من رياض رأس الطابيةسيد الناس دفعه لذلك، فولي القبض عليه وك

ً وتلوه إلى محبسه بالبرج المعد لقثاف مثله  ابن سيد الناس إلى السلطان ويمر بمكانھم، فلما انتھى إليھم توثبوا به وشدوه كتافا

د له السلطان مكانه على الحرب والتدبير من وتولى ابن الحكيم من امتحانه وعذابه ما ذكرناه إلى أن ھلك، وعق. بالقصبة

وجعل تنفيذ األموال والكتاب على األوامر البن عبد العزيز، فكان عدله في . خططه، وفوض إليه فيما وراء الحضرة كما قلناه

اسة السيف على حمل الدولة، إال أن ابن الحكيم كان أشّف  فيه لما كان إليه من التدبير في الحرب والرياسة على الكتابة، لري

  .القلم فاضطلع برياسته وأحسن الغناء والوالية، إلى أن كان من خبره ما نذكر

  :الخبر عن فتح فقصة ووالية األمير أبي العباس عليھا
كان أھل الجريد منذ تقلّص عنھم ظل الدولة عند إنقسام الملك بين الثغور الغربية والحضرة وما إليھا، وصار أمرھم إلى 

المشيخة إال في األحايين يؤملون االستبداد كما كانوا عليه من قبل الموحدين، فقد جاء عبد المؤمن إلى أفريقية  الشورى بين

وبنو الرند على قفصة وقسنطينة، وابن  واطاس على توزر وابن مطروح على طرابلس فأملوا مثلھا، وشغل موالنا السلطان 

  لدعوة الحفصية شأن الفتنة مع آل يغمراسن بن زيان وأجالب عساكرھم مع حمزةأبا بكر عنھم بعد استقالله باألمر وانفراده با

حتى إذا أخذ السلطان أبو الحسن بحجرتھم وأطل عليھم من مراقبه فعادوا إلى أوكارھم بعد أن أسفوا، . ابن عمر على أوطانه

ن اضطراب الخوارج على الدولة وسك. وتنفس مخنق الثغور الغربية من حصارھم، وزال عن كاھل الدولة إصر معاناتھم

وخفتت أصوات المرجفين في ممالكھا، وصرف السلطان نظره في أعطاف ملكه ومحو الشقاق من سائر أعماله، وسمت ھّمته 

في تدويخ القاصية من بالد الجريد واستنقاذ أھلھا من أيدي الذئاب الغاوية والكالب العادية زعماء أمصارھا وأعراب فالتھا،  

وقد كان استبد بشوراھا يحيى بن محمد بن علي بن عبد الجليل بن العابد . قفصة سنة خمس وثالثين وسبعمائة فنھض إلى

ً والعساكر تلّج عليھا بأنواع القتال، ونصب عليھا المجانيق فامتنعوا ثم جمع األيدي حتى . الشريدي من بيوتاتھا، فنازلھا أياما

وخرج إليه ابن عبد الجليل في ربيع االخر من سنته فأشخصه إلى . ن فأمنھمقطع نخيلھم وإقالع شجرائھم فنادوا باألما

سائرھم إلى قابس فنزل في جوار ابن مكي ودخل أھل البلد في حكمه،  وفر. الحضرة وأنزله بھا ورجاالت من قومه بني العابد

وأحسن أمل ذوي الحاجات منھم باإلسھام  .وتفيأوا بعد أن كانوا ضاحين من الملك كله فأحسن التجاوز عنھم، وبط المعدلة فيھم

ثم آثرھم بسكنى بلده المخصوص بعدئذ بعھده األمير أبي العباس، وأنزله . واإلقطاع وتجديد ما بأيديھم من المكتوبات السلطانية

الموحدين،  وجعل معه على ححابته أبا القاسم بن عتو من مشيخة. بين ظھرانيھم وأوصاه بھم، وعقد له على قسطيلية وما إليھا

  .وقفل إلى حضرته فدخلھا في رمضان من سنته وهللا أعلم

  :ثم إضافة المھدية إليھا الخبر عن والية األمير أبي فارس بن عزوز وأبي البقاء خالد علي سوسة
 إبنه األمير أبي زكريا، وقارن ذلك ما نزل لما نكب السلطان حاجبه ابن سيد الناس، وولى محمد بن فرحون على حجابة

فعقد على سوسة : للنظر في ملكه وتمھيد أحواله، وأن يرسي قواعد أعماله بنجباء أبنائه بيغمراسن من عدّوھم وتفرغ السلطان

والبالد الساحلية لولديه األميرين عزوز وخالد شريكين في األمر، وأنزلھما بسوسة، وأنزل معھما محمد بن طاھر من صنائع 

وكان أخوه أبو القاسم . ادمين في الجالية، ورياسة سلفھم بمرسية معروفة في أخبار الطوائفالدولة ومن بيوت أھل األندلس الق

ثم ھلك محمد بن طاھر فاستقدم السلطان محمد بن فرحون من بجاية ثقة باستبداد ابنه، . صاحب األشغال بالحضرة فأقاما كذلك

ثم استدعاه . ن لصغرھما سنة خمس وثالثين وسبعمائةوأنزل ابن فرحون مع ھذين األميري. وأن يولّي من شاء على حجابته

األمير أبو زكريا فرجع إليه وأقام ھذان األميران بسوسة، حتى إذا نكب السلطان قائده محمد بن الحكيم واستنزل قريبه محمد 
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عرف بابن عبد الغّفار بن الركراك من المھدية كان إنزاله بھا ابن الحكيم لما افتتحھا من يد المتغلب عليھا من أھل رجيس، وي

ً لنفسه، وأنزل بھا قريبه ھذا وأشحنھا بالعدد واألقوات فلم يغن عنه ولما ھلك استنزل ابن الركراك وبعث . واتخذھا حسنا

السلطان عليھما إبنه األمير أبا البقاء، وأفرد األمير أبا فارس بوالية سوسة فأقاما كذلك إلى أن كان من خبر مھلكھما ما نذكره 

  .اء هللا تعالىإن ش

  :الخبر عن وفاة األمير أبي عبد هللا صاحب قسنطينة من األبناء ووالية بنيه من بعده
كان األمير أبو عبد هللا مخصوصاً من أبيه من بين ولده باألثرة والعناية قد صرف إليه إقباله وألقى عليه محبته لما كان يتوسم  

وذلك أن ابن عمر كان مستبداً . وكان الناس يعرفون له حق ذلك. الملك في شواھده من الترشيح، وما تحلّى به من خالل

فلما ھلك ابن عمر سمه تسع عشرة وسبعمائة كما . بالثغور الغربية بجاية وقسنطينة ومدافعاً عنھا العدو من زناتة المطالبين لھا

، وعقد على حجابته البن القالون وسّرحه على بجاية إلبنه األمير أبى  زكريا قدمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره، فعقد

وخرجوا جميعاً من تونس سنه عشرين . معه لمدافعة العدؤ، وعقد على قسنطينة البنه األمير أبي عبد هللا ومعه أحمد بن ياسين

لك سنة سبع وقدم ظافر الكبير من الغرب فوالّه السلطان حجابة إبنه بقسنطينة وأنزله بھا إلى أن ھ. وسبعمائة ونزل كل بعمله

 ً   .وعشرين وسبعمائة على تيمرزدكت كما ذكرناه، فجا بحجابته من تونس أبو القاسم بن عبد العزيز الكاتب فأقام أربعين يوما

ثم رجع إلى الحضرة وأضاف السلطان حجابة قسنطينة البن سيد الناس حجابة بجاية، وبعث إليھا نائباً عنه مواله ھالالً النازع 

علي قائد بى عبد الواد، فقام بحضرة األمير أبي عبد هللا إلى أن كانت نكبة ابن سيد الناس عندما بلع األمير إليه عن موسى بن 

أبو عبد هللا أشده وجرى في طلق استبداده ففّوض له في عمله السلطان وأطلق ص عنانه، وكان يؤامره  في شأنه ويناجيه في 

ثم استدعى ظافر السنان من تونس سنة أربع . لمعلوجين يقيم له رسم الحجابةوأنزل معه بقسنطينة مواله نبيالً من ا. خلوته

ودفع ليعيش . ثم رجع وقام نبيل بحجابته كما كان. وثالثين وسبعمائة لقيادة األعنة والحرب، فقدم لذلك وأقام سنة ونصفھا

واستمرت حال األمير أبي . مة ورتب الدولةمن صنائع الدولة لقيادة العساكر وحماية األوطان، فقاسمه لذلك مراسم الخد... بن

عبدهللا على ذلك، واأليام تزيد ظھوراً ومساعيه الملوكية تكسبه جالالً وترشيحاً إلى أن اغتبط دون غايته، وإعتاقه األجل عن 

من، فعقد له مداه فھلك رضوان هللا عليه آخر سبع وثالثين وسبعمائة، وقام بأمره من بعده كبير بنيه األمير زيد عبد الرح

السلطان أبو بكر على عمل أبيه لنظر نبيل موالھم لمكان صغره، واستمّرت حالھم على ذلك إلى آخر الدولة، وكان من أمرھم 

  .ما نذكره بعد، وهللا تعالى أعلم

وز بن ھمر وما قارن ذلك من الخبر عن شأن العرب ومھلك حمزة ثم أجالب بنيه علي الحضرة وانھزامھم ومقتل معز 
  :اثاألحد

وجمع كملة زناتة على طاعته، واستتبعھم  لما ملك السلطان أبو الحسن تلمسان وأعمالھا وقطع دابر آل زّيان، واجتّث أصلھم

ودانت القبائل باالنقياد له وتخبت القلوب لرعبه، ووفد عليه حمزة بن عمر يرغبه في ممالك أفريقية، . عصبابة تحت لوائه

ونھج له . ي تاشفين من قبله فكف بالباس من غلوائه، وزجره عن خالفه على السلطان وشقاقهويستحّثه لھا ديدنه مع أب

بالشفاعة سبيالً إلى معاودة طاعته والعمل بمرضاته، فرجع حمزة إلى السلطان عائذاً بحلمه متوسالً بشفاعة صاحبه راغباً 

القبول واسعاف الرغبة والجزاء على المناصحة بإذعانه، وقطع مواد الخالف من العرب باستقامته فتلّقاه السلطان ب

ولم يزل حمزة بن عمر من لدن رضى موالنا السلطان عنه وإقباله عليه صحيح الطاعة خالص الطوية منادياً . والمخالصة

  .بمظاھرة محمد بن الحكيم قائد حربه، وشياب دولته على تدويخ أفريقية وتمھيد أعمالھا وحسم أدواء الفساد منھا
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الصدقات من جميع ظواعن البدو الناجعة في أقطارھا، وجميع الطوائف المتعاصين بالثغور على إلقاء اليد للطاعة وأخذ 

والكّف عن أموال الجباية فكانت لھذا القائد آثار في ذلك مّھدت من الدولة وأرغمت أنوف المتعاطين لالستبداد في القاصية، 

لى على المھدية سنة تسع وثالثين وسبعمائة وغلب عليھا ابن عبد الغفار المنتزي حتى استقام األمر وانمحى أثر الشقاق فاستو

بھا من أھل رجيس واستولى على تبسة وتقبض على صاحبھا محمد بن عبدون من مشيختھا، وأودعه سجن المھدية إلى أن 

سترھن ولده، ونازل بسكرة غير وا. أطلق بعد نكبته، ونازل توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن يملول على طاعته المضعفة

ويعطيه الجباية عن يد مع ما كان له . مّرة يدافعه يوسف بن منصور بن مزني بذّمة عليه يدعيھا من السلطان أبي بكر وسلفه

  .من االعتالق بخدمة السلطان أبي الحسن فيتجافى عنه ابن الحكيم لذلك بعد استيفاء مغارمه

. إلى جبل أوراس فافتتح الكثير من معاقله ا تقرت، واستولى على أموالھا وذخيرتھا، وساروزحف إلى بالد ريغة فافتتح قاعدتھ

وفي أثناء ذلك ھلك حمزة بن . وعصفت ريح الدولة بأھل الخالف من كل جانب وجاست عساكر السلطان خالل كل أرض

بطعنة طعنه بھا غيلة فأشواه وقام  عمر سنة إثنتين وأربعين وسبعمائة على يد أبي عون علي بن كبير أحد بطون بني كعب

بأمره من بعده بنوه، وكبيرھم يومئذ عمر، وداخلتھم الظنة ان قتله بإمالء الدولة فاعصوصبوا وتآمروا واستجاشوا  بأقتالھم 

  .ھھمأوالد مھلھل فجّيشوا معھم وزحف إليھم ابن الحكيم في عساكر السلطان من زناتة والجند ففلوه واستلحموا كثيراً من وجو

  .ورجع إلى الحفرة فتحصن بھا واتبعوه فنزلوا بساحتھا سنة ثالثين وسبعمائة وقاتلوا العساكر سبع ليال

ثم اختلفوا ونزع طالب بن مھلھل في قومه إلى طاعة السلطان فأجفلوا، وخرج السلطان على تفيئة ذلك في جمادى من سنته 

. ورجع إلى حضرته آخر رمضان من سنته. دة من ضواحي القيروانفي عساكره وأحزابه من العرب وھوارة فأوقع بھم برقا

وذھبوا مفلولين إلى القفر ومروا في طريقھم باألمير أبي العباس بقفصة فرغبوه في الخالف على أبيه، وأن يجلبوا به على 

يه وقتله، وبعث الحضرة فأملى لھم في ذلك حتى ظفر بمعز بن مطاعن وزير حمزة وكان رأس النفاق والغواية فتقبض عل

ثم وفد بعدھا على الحضرة فبايع له بالعھد في . ووقع ذلك من موالنا السلطان أحسن المواقع. برأسه إلى الحضرة فنصب بھا

ً مشھوداً قرىء  فيه سجل العھد على الكافة، . آخر سنته في محفل أشھده المأل من الخاصة والكافة بإيوان ملكه وكان يوما

وراجع بنو حمزة الطاعة من بعدھا واستقاموا عليھا إلى أن كان من أمرھم ما نذكرھإن شاء هللا . لسلطانوانفضوا منه داعين ل

  .تعالى

وما كان علي تفيئة ذلك من نكبة ابن  الخبر عن مھلك الحاجب ابن عبد العزيز ووالية أبي محمد بن تافراكين من بعده
  :الحكيم

زيز الغساني وكنيته أبو القاسم، وأصل سلفه من األندلس انتقلوا إلى مراكش ھذا الرجل اسمه أحمد بن إسمعيل بن عبد الع

ونشا أبو القاسم بھا واستكتبه الحاجب ابن الدباغ ولما دخل السلطان . واستخدموا بھا للموحدين، واستقر أبوه إسمعيل بتونس

ابن غمر، وخرج معه من تونس إلى قسنطينة أبو البقاء خالد إلى تونس، ونكب ابن الدباغ لجأ ابن عبد العزيز إلى الحاجب 

ثم استعمله ابن غمر على األشغال بقسنطينة سنة . واستقر ظافر الكبير ھنالك فاستخدمه إلى أن غرب إلى األندلس كما قدمناه

تونس سنة فلما وصل السلطان أبو بكر إلى . ثالث عشرة وسبعمائة فقام بھا وتعلق بخدمة القالون بعد استبداد ابن غمر ببجاية

ثم كانت سعايته في القالون مع المزوار بن عبد العزيز . ثمان عشرة وسبعمائة استقدمه القالون واستعمله على أشغال تونس

إلى أن فر القالون سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وولي الحجابة المزوار بن عبد العزيز، وكان أبو القاسم بن عبد العزيز ھذا 

  .رديفه لضعف أدواته
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ھلك ابن عبد العزيز المزوار بقي أبو القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم إلى أن قدم ابن سيد الناس من بجاية، وتقلّد  ولما

ثم استقدم منھا عندما ظھر . الحجابة كما قدمناه فغّص بمكان ابن عبد العزيز ھذا وأشخصه عن الحضرة ووالّه أعمال الحامة

فلحق بالسلطان في حركته إلى تيمرزدكت، وأقام في جملة السلطان إلى أن نكب ابن سيد عبد الواحد بن اللحياني بجھات قابس 

الناس، وولي الحجابة بالحضرة كما ذكرنا ذلك كله من قبل، إلى أن ھلك فاتح سنة أربع وأربعين وسبعمائة فعقد السلطان على 

  .حجابته لشيخ الموحدين أبي محمد عبد هللا بن تافراكين

عبد المؤمن كبيرھم عمر بن تافراكين على  وولي. اكين ھؤالء من بيوت الموحدين في تينملل ومن آيت الخمسينوكان بنو تافر

وخمسائة إلى أن فتحوا مراكش، فكان عبد المؤمن يستخلفه عليھا أيام مغيبه على  فاس أول ما ملكھا الموحدون سنة أربعين

ى ابنا أومغار أخي اإلمام المھدي سنة إحدى وخمسين كان أول ثورتھم ولما ثار بمراكش عبد العزيز وعيس. اإلمارة والصالة

أن اعترضوا عمر بن تافراكين عند ندائه للصالة فقتلوه، وفضحھم الصبح واستلحمھم العاّمة، ثم كان إبنه عبد هللا بن عمر من 

ة ألخيه السيد أبي إسحق أنزل معه ولما عقد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على قرطب. بعده من رجاالت الموحدين ومشيختھم

وجاء . عبد هللا بن عمر بن تافراكين للمشورة مع جماعة من الموحدين كان منھم يوسف بن وانودين، وكان عبد هللا المقدم فيھم

ً تجلته قابس ولما ولي السيد أبو سعيد بن عمر بن عبد المؤمن على أفريقية والّه . إبنه عمر من بعده متقبالً مذھبه مرموقا

  .وأعمالھا إلى أن استنزله عنھا يحيى بن غانية سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة

ثم كان منھم بعد ذلك عظماء في الدولة وكبراء من المشيخة آخرھم عبد العزيز بن تافراكين، خالف الموحدين بمراكش لما 

ً على شھود الجماعاتنقضوا بيعة المأمون فاغتالوه في طريقه إلى المسجد عند األذان بالصبح، بما  ورعاه له . كان محافظا

المأمون في أخيه عبد الحق وبنيه أحمد ومحمد وعمر، فلما استلحم الموّحدون وعمھم الجزع ارتحل عبد الحق مورياً بالحج، 

توّقع وقد كان . ونزل على السلطان المستنصر فأنزله بمكانه من الحضرة وسرحه بعض األحايين إلى الحافة لحسم الداء فيھا

ووالّه السلطان أبو إسحق على بجاية بعد مقتل محمد . الخالف من مشيختھا فحسن غناؤه فيھا وقتل أھل الخالف وحسم العلل

عسكر من الموحدين لقھر العرب وكّف عدوانھم فأثخن  ولما ولي الدعي ابن أبي عمارة سرحه في. بن أبي ھالل فاضطلع بھا

ً با. فيھم ما شاء ً بالتجلة إلى أن ھلكولم يزله معروفا أحمد ومحمد وعمر : وكان بنو أخيه عبد العزيز وھم. لرياسة مرموقا

ووالّه السلطان . وكان أحمد كبيرھم. جاءوا على أثره من المغرب فنزلوا بالحضرة خير منزل، وغذوا بلبان النعمة والجاه فيھا

  .أبو حفص على قفصة ثم على المھدّية ثم استعفى من الوالية فعوفي

. إلى أن ھلك ألول الماية الثامنة سنة ثالث وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة إذا خرج منھا على ما كان ألّوله،

وأصھر عبد هللا منھما إلى أبي يعقوب بن . أحمد في حجر الدولة وجو عنايتھا ونشأ ابناه أبو محمد عبد هللا وأيو العّباس

. وأصھر من بعده أخوه أحمد إلى أبي محمد بن يغمور في إبنته فعقد له أيضاً عليھا. عقد له عليھايزدوتن شيخ الدولة في إبنته ف

واستخلص أبو ضربة اللحياني كبيرھما أبا محمد عبد هللا وآثره بصحابته فلم يزل معه إلى أن كانت الوقيعة عليه بمصوح، 

طان أبو بكر ورّقاه في رتب عنايته إلى أن وأله الوزارة بعد ومن عليه السل. وتقبض على كثير من الموحدين فكان في جملتھم

ثم قدمه شيخاً على الموحدين بعد مھلك شيخھم أبي عمر بن عثمان سنة إثنتين وأربعين وأربعمائة . الشيخ أبي محمد بن القاسم

ً على بني عبد الواد فجل ى في خدمة ابن السلطان وبعثه إلى ملك المغرب مع إبنه األمير أبي زكريا صاحب بجاية صريخا

وغّص الحاجب ابن سيد الناس . وتوخه إليثار بعدھا إليه، واختص بالسفارة إلى ملك المغرب سائر أيامه. وعرض سفارته

ولما انقسمت خطط الدولة من . بمكانه وھم بمكروھه فكبح السلطان عنانه عنه، ويقال أنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته
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الصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد العزيز الحاجب وابن الحكيم القائد، كان له ھو القدح المعلى الحرب والتدبير، ومخ

  .في المشورة والتدبير، وكانوا يرجعون إليه ويّعولون على رأيه، وكان ثالث أثافيھم ومصقلة آرائھم

لما كان يتعاطاه من االستبداد ويحتجنه من  ،ولما ھلك الحاجب ابن عبد العزيز، وكان السلطان قد أضمر نكبة ابن الحكيم

أموال السلطان، وأسر الحاجب ابن عبد العزيز إلى السلطان زعموا بين يدي مھلكه بالتحذير من ابن الحكيم وسوء دخلته، وأنه 

اص من بني فاوضه أيام نزول العرب عليه بساح تونس سنة إثنتين وأربعين كما قّدمناه في اإلدالة من السلطان ببعض األعي

على لسانه ضجراً من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسأمه  أبي دبوس، كانوا معتقلين بالحضرة، ألقاھا الغدر

مما ھو فيه من الحصار فاعتدھا عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاھا إلى السلطان عند موته، وبرىء منھا إليه فأودعھا اذناً واعية 

فلما ھلك وولي شيخ الموحدين أبو محمد بن تافراكين فاوضه في نكبة ابن الحكيم، وكان بتربص . م فيھاوكان حتف ابن الحكي

  .به لما كان بينھما من المنافسة

ً عن الحضرة في تدويخ القاصية، وقد نزل جبل أوراس واقتضى مغارمه وتوغل في أرض الزاب  وكان ابن الحكيم غائبا

مكاسبھم  ن منصور، وتقدم إلى ريغ ونازل تغرت وافتتحھا، وامتألت أيدي عساكرھم منواستوفى جبايته من عامله يوسف ب

واتصل به خبر مھلك ابن عبد العزيز ووالية أبي محمد بن تافراكين الحجابة فنكر ذلك لما كان يظّن أّن السلطان ال . وحليھم

بن عبد العزيز قبله لم يتميز بھا إيثاراً عليه، فبدا له ما لم وكان يرشح لھا كاتبه أبا القاسم بن واران،  ويرى أّن ا. يعدل بھا عنه

يحتسبه فظن الظنون ونعر ثم أصحب، وأغّذ السير إلى الحضرة وقد واكب السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعد 

 ً ً فعرض عليه البطانة للقبض عليه وقدم على الحضرة منتصف ربيع من سنة أربع وأربعين وجلس له السلطان جلوسا فخما

ھديته من المقربات والرقيق واألنعام، حتى إذا انفض المجلس وشيع السلطان وزراءه وانتھى إلى بابه أشار إلى البطانة 

وبسط عليه العذاب الستخراج األموال فأخرجھا من مكامن احتجانھا،  وحصل منھا في مودع . فأحدقوا به ونلوه إلى محبسه

ولما أمتك عظمه ونفد . الذھب العين، ومثلھا أو ما يقاربھا  من الجوھر والعقار إلى أن استصفى السلطان أربعمائة ألف من

وغرب ولده مع أّمه إلى المشرق، وطوح بھم االغتراب إلى أن . ماله خنق بمحبسه في رجب من سنته وذھب مثالً في األيام

اغرھم بعد أيام وأحوال وهللا يحكم ال معقب لحكمه ھلك منھم من ھلك، وراجع الحضرة علي وعبيد منھم لي آخرين من أص

  .لحكمه

  :الخبر عن شأن الجريد واستكمال فتحه ووالية ابنه أبي العباس عليه ووالية صاحب قابس أحمد بن مكي علي جزيرة جربة
االضطراب، واستبد وما نالھا لذلك من  كان أمر الجريد قد صار إلى الشورى مند شغلت الدولة بمطالبة زناتة بني عبد الواد

بالرياسة، وكان محمد بن يملول من مشيخة توزر ھو القائم فيھا والمستبد بأمرھا كما  مشيخة كل بلد بأمره ثم انفرد واحد منھم

ولما فرغت الدولة إلى االستبداد وأرھف السلطان حده للثوار وعفا على آثار المشيخة بقفصة، وعقد إلبنه األمير أبي . سنذكره

. ممھداً ألمارته مردداً بعوثه إلى البالد اختباراً لما يظھرون من طاعته ونزل بقفصة فأقام بھا. على بالد قسطيليةالعّباس 

وزحف حاجبه أبو القاسم بن عّتو بالعساكر إلى نفطة ابتالء لطاعة رؤسائھا بني مدافع المعروفين ببني الخلف، وكانوا إخوة 

ولة عنھم فسامھم سوء العذاب، والذوا بجدران الحصون التي ظنوا أنھا مانعتھم وتبرأت أربعة استبدوا في رياستھا في شغل الد

منھم الرعايا فأدركھم الدھش، وسألوا النزول على حكم السلطان فجنبوا إلى مصارعھم وصلبوا على جذوعھم آية للمعتبرين، 

ًّ صغيرھم لنزوعه إلى العسكر قبل الحادثة، فكانت له ذ وانتظم األمير أبو العباس بلد . ّمة واقية من الھلكةوأفلت السيف عليا

  .وتملّك الكثير من نفزاوة. نفطة في ملكته وجدد له العقد عليه أبوه
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ولما استبيحت نفطة ونفراوة سمت ھمته إلى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخالف والنفاق، وخشي مقّدمھا محمد بن 

دولة محمد بن الحكيم بذات صدره فتجافى عنه، إلى أن كان مھلكھا في سنة واحدة يملول مغبة حاله وذھب إلى مصانعة قائد ال

 ً وكان أخوه أبو بكر معتقالً بالحضرة فأطلقه السلطان من . واضطرب أمر توزر وتواثب بنوه وإخوته وقتل بعضھم بعضا

ألمير أبو العباس صاحب قفصة وبالد محبسه بعد أن أخذ عليه المواثيق بالطاعة والجباية، ومضى إلى توزر فملكھا وطالبه ا

وصارت توزر لذلك شجاً معترضاً في صدر أمارته . قسطيلية باالنقياد الذي عاھد عليه فنازعه ما كان في نفسه من االستبداد

وأغراه به فنھض إليه سنة خمس وأربعين، وانتھى إلى قفصة، وطار الخبر إلى أبي بكر بن . فخاطب أباء السلطان أبا بكر

ول رئيسھا يومئذ فأدركه الدھش وانفّض من حوله األولياء، وجاھر بطاعة السلطان ولقائه ففّر عنه كاتبه وكاتب أبيه يمل

المستولي على أمره علي بن محمد التمودي المعروف الشھرة، ولحق ببسكرة في جوار يوسف بن مزني، وأغذ السلطان السير 

  .إليه بيده وخلط نفسه بجملتهإلى توزر فخرج إليه أبو بكر بن بھلول وألقى 

ثم ندم على ما فّرط من أمره وأحس بالنكراء من الدولة، ونذر بالمھلكة فلحق بالزاب ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة 

ولما استولى السلطان على توزر وانتظمھا في أعماله عقد عليھا إلبنه األمير . فتلقاه من الترحيب والقرى بما يحدث به الناس

أيام ملكه إلى أن ھلك على  لعّباس وأنزله بھا وامكنه من رمتھا ورجع السلطان إلى الحضرة ظاھرأ عزيزاً واتصلتأبي ا

واتصلت ممالك األمير أبي العّباس في بالد الجريد وشاور أبو بكر بن يملول توزر مراراً يفلت في كلھا من . فراشه كما نذكر

وأقام األمير أبو العباس بمحل إمارته، ولم يزل . ين قبيل مھلك الناس كما نذكرالمھلكة إلى أن مات ببسكرة سنة سبع وأربع

وكان ابن مكي قد امتنع عليه بقابس، وكان من خبره أنه لما رجع عبد الملك من تونس مع عبد . يمّھد األحوال ويستنزل الثّوار

ثم استراب بمئال أمره مع السلطان . أقام ھو بقابسالواحد بن اللحياني الذي كان حاجبا له ذھب ابن اللحياني إلى المغرب، و

ً بشفاعة منه إلى  حين ذھب ملك آل زيان، وأوفد أخاه أحمد بن مكي على السلطان أبي الحسن متنّصالً من ذنوبه متذّمما

  .تنةواستقام ھو على الطاعة ونكب عن سنن العصيان والف. السلطان أبي بكر فشفع له وأعاده السلطان إلى مكان رياته

  .وكان ألحمد بن مكي حظ من الخالل واألدوات، ونفس مشغوفة بالرياسة والسروّ 

وكان يقرض الشعر فيجيد ويرسل فيحسن، وكان خط كتابه أنيقاً ينحو به منحى الخط الشرقّي شأن أھل الجريد فيمتع ما شاء، 

ً . فكانت لذلك كله في نفى األمير أبي العباس صاغية إليه ولم يزل . بالمخالطة لما شاء من إثارة السالفةوكان ھو مستريبا

األمير أبو العباس يفتل له في الذروة والغارب إلى أن جمعھا مجلس السيدة أمة الواحدة اخت موالنا السلطان قافلة من حجھا 

السلطان وعقد له . فمسح ما كان في صدره، وأحكم له عقد مخالصته واصطنعه لنفسه فحل من إمارته بمكان غبطة واعتزاز

على جزيرة جربة، واستضافھا إلى عمله، وأنزل عنھا مخلوف بن الكماد من صنائعه كان افتتحھا سنة ثمان وثمانين، وعقد له 

واستقل أخوه عبد الملك برياسة قابس وأقاما على ذلك، وجّردا عزائمھما في والية أبي . السلطان عليھا ونزلھا أحمد بن مكي

  .فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من أمر الجمع ما نذكره إن شاء هللا تعالى العباس صاحب أعمال الجريد

  الخبر عن مھلك الوزير أبي العباس بن تافراكين

كان السلطان أبو بكر عند نكبه القائد ابن الحكيم استعمل على حجابته شيخ الموحدين أبا محمد بن تافراكين كما ذكرناه، 

وكان أبو محمد جلس بالباب لمكان الحجابة فدفع إلى . الوزارة ألخيه أبي العباس أحمد علىوفوّض إليه فيما وراء بابه، وعقد 

وكان بنو سليم بعد مھلك حمزة بن عمر . الحرب وقود العساكر وإمارة الضاحية أخاه أبا العباس فقام بما دفع إليه من ذلك

أبناء حمزة في ذلك من األجالب على الحضرة ما  نقموا ما كان عليه من اإلذعان، وسموا إلى الخالف والعناد فكان من
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من أوالد القوس بن حكيم بھمة غوار ومارد خالف وعناد وكان السلطان قد ولّى على حجابة إبنه ... وكان سحيم ابن. ذكرناه

في الشرف، األمير أبي العباس في أعمال الجريد أبا القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين، وكان يناھض بني تافراكين بزعمه 

وينفس عليھم ما أتاھم هللا من الرتبة والحظ، فلّما ولي أبو محمد الحجابة ملىء منه حسداً وحفيظة، وداخل فيما زعموا سحيماً 

وخرج أبو . ھذا الغوي في النيل من أبي العباس بن تافراكين صاحب العساكر وشارطه على ذلك بما أّداه إليه وتكاتموا أمرھم

ثم انتھزوا . ين فاتح سنة سبع في العساكر لجباية ھوارة فوفد عليه سحيم ھذا وقومه وضايقوه في الطلبالعباس بن تافراك

وجاھر سحيم . الفرصة بعض األيام وأجلبوا عليه، فانفض معسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة فدفن بھا

  .كما نذكره إن شاء هللا تعالىبالخالف وخرج إلى الرمال فلم يزل كذلك إلى حين مھلك السلطان 

الخبر عن مھلك األمير أبي زكريا صاحب بجاية من األبناء وما كان بعد ذلك من ثورة أھل بجاية بأخيه األمير أبي حفص 
  :ووالية ابنه األمير أبي عبد هللا

لده، وأنفذه إليھا مع حاجبه كان السلطان أبو بكر لما ھلك الحاجب ابن غمر عقد على بجاية إلبنه األمير أبي زكريا كبير و

ثم رجع القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سيد الناس كذلك، فلما استبد . محمد بن القالون كما ذكرناه وجعل أموره تحت نظره

ثم لما تقبض على ابن سّيد الناس وعلى ابن فرحون وقد استبّد . بحجابة الحضرة جعل على حجابته أبا عبد هللا بن فرحون

أبو زكريا بأمره، وقام على نفسه فوض السلطان إليه األمر في بجاية وبعث إليه ظافر السنان مولى أبيه األمير أبي األمير 

ثم صرفھما إلى الحضرة، . زكريا األوسط قائداً على عسكره، والكاتب أبا إسحق بن غالن متصرفاً في حجابته فأقام ببابه مدة

كريا الرندي،  كان أبوه من أھل العلم وكان ينتحل مذھب الصوفية الغالة، ويطالع كتب وقدم لحجابته أبا العباس أحمد بن أبي ز

زكريا كما  ونشأ أحمد ھذا ببجاية واتصل بخدمة السلطان، وترقى في الرتب إلى أن استعمله األمير أبو. عبد الحق بن سبعين

حجابة ابنه، فأنفذ لھم حضرته كبير الموحدين يومئذ ثم ھلك وقد أنف السلطان أبو بكر من انتزاء ھؤالء السوقة على . قلناه

صاحب السفارة أبا محمد بن تافراكين سني أربعين وسبعمائة فأقام أحوال ملكه، وعظم أّبھة سلطانه، وجّھز العساكر لسفره 

خطه مشيخة من ولم يستكمل الحول حتى س. وأخرجه إلى أعماله فطاف عليھا وتفّقدھا، وانتھى إلى تخومھا من المسيلة ومقرة

أھل بجاية لما نكروا من االبھة والحجاب حتى استغلظ عليھم باب السلطان، وتولى كبر ذلك القاضي ابن أبي يوسف تعنتاً 

  .ومالالً، واستعفى ھو من ذلك فاعفي وعاد إلى مكانه بالحضرة

محمد بن فرحون، وقد كان السلطان بعثه في  ثم استقدم األمير أبو زكريا حاجبه األّول لعھد ابن سّيد الناس، وھو أبو عبد هللا

وكان . غرض الرسالة إلى ملك المغرب في األسطول الذي بعثه مدداً للمسلمين عند إجازة السلطان أبي الحسن إلى طريف

له  أخوه زيد بن فرحون قائد ذلك األسطول بما كان قائد البحر ببجاية، فلما رجع ابن عبد هللا بن فرحون من سفارته تلك أذن

في المقام عند األمير أبي زكريا واستعمله على حجابته إلى أن ھلك فولى من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع 

ثم عزله وولى عليھا أبا القاسم بن علناس من طبقة الكتاب، اتصل بدار ھذا األمير وترقى في دبرانه إلى أن والّه خطة . دولته

وأخذ . د بن المنت الحضرمي، كان أبوه وعّمه قدما مع جالية األندلس، وكانا ينتحالن القراآتثم عزله بعلي بن محم. الحجابة

أھل بجاية عن عمه أبي الحسن علي القراآت ، وكان خطيباً للرياسة، واتصل بحظية كانت لمولى أبي زكريا تسّمى اّم الحكم 

عمله فيھا فقام بھا وأصلح معونات السلطان وأحوال قد غلبت على ھواه، فرسخت على ابن المنت ھذا خطة الحجابة، واست

  .مقاماته في سفره وجّھز له العساكر وجال في نواحي أعماله
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من مرض كان أزمن  به في ربيع األول سنة  وھلك ھذا األمير في إحدى سفراته وھو على حجابته بتاكرارت من أعمال بجاية

وكانوا اصطنعه فألفاه . هللا في حجر مواله فارح من معلوجي بن سيد الناس سبع وأربعين وسبعمائة، وكان ابنه األمير أبو عبد

قابال للترشيح فأقام مع ابن مواله ينتظر أمر الخليفة، وبادر حاجبه األول أبو القاسم بن علناس إلى الحضرة وأنمى الخبر إلى 

ر ولده، وأنفذه إليھا مع رجاله وأولي الخليفة فعقد على بجاية البنه األمير أبي حفص كان معه الحضرة وھو من أصاغ

  .اختصاصه

وحمله األوغاد من البطانة على ارھاف الحّد . وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى بجاية ودخلھا على حين غفلة

القادم،  ثم كانت في بعض األيام ھيعة تماأل فيھا الكافة على التوثب باألمير. وإظھار السطو فخشي الناس البوادر وائتمروا

ثم تسوروا جدرانھا واقتحموا داره وملكوا عليه أمره وأخرجوه برفته . فطافوا بالقصبة في سالحھم ونادوا بإمارة ابن موالھم

ً على  بعد أن انتھبوا جميع موجوده، وتسايلوا إلى دار األمير أبي عبد هللا محمد ابن أميرھم وموالھم بعد أن كان معتزما

الغد إلى قصره  ثم نقلوه من. وأذن له في ذلك عمه األمير القادم فبايعوه بداره من البلد. بالخليفة جدهالتقويض عنھم واللحاق 

ولحق األمير أبو حفص . وقام بأمره مواله فارح ولقبه باسم الحجابة واستمّر حالھم على ذلك. بالقصبة، وملّكوه أمرھم

. ، إلى أن كان من شأنه بعد مھلك موالنا السلطان ما نذكرهبالحضرة آخر جمادى األولى من سنته لشھر من يوم واليته

وتدارك السلطان أمر بجاية وبعث إليھم أبا عبد هللا بن سليمان من كبار الصالحين من مشيخة الموحدين يسكنھم ويؤنسھم 

اتھم لسكنت نفوسھم وأنسوا وبعث معھم كتاب العقد عليھا لحافده األمير أبي عبد هللا محمد بن األمير أبا زكريا ذھاباً مع مرض

  .بوالية ابن موالھم، وجرت األمور إلى مصايرھا كما نذكره إن شاء هللا تعالى وهللا ولّي التوفيق

  :الخبر عن مھلك موالنا السلطان أبي بكر ووالية إبنه األمير أبي حفص
العز وذمة واقية من العدل، إذ ريع  بينما الناس في غفلة من الدھر وظّل ظليل من العيش وأمن من الخطوب تحت سرادق من

السرب وتكّدر الشرف وتقلصت ظالل العز واألمن، وتعّطل فناء الملك ونعي السلطان أبو بكر بتونس فجأة من جوف الليل 

ليلة األربعاء ثاني رجب سنة سبع وأربعين وسبعمائة، فھّب الناس من مضاجھم  متسايلين إلى القصر يستمعون نبأ النعي 

وبادر األمير أبو حفص عمر ابن السلطان من داره إلى القصر فملكه . به سائر ليلتھم تراھم سكارى وما ھم بسكارى وأطافوا

وضبط أبوابه واستدعى الحاجب أبا محمد بن تافراكين من داره، ودعوا المشيخة من الموحدين والموالي وطبقات الجند، وأخذ 

س من الغداة جلوساً فخماً على الترتيب المعروف في الدولة أحكمه الحاجب أبو ثم جل. الحاجب عليھم البيعة لألمير أبي حفص

محمد لمعرفته بعوائدھا وقوانين ترتيبھا، لقنه عن أشياخه أھل الدولة من الموحدين، وغدا عليه الكافة في طبقاتھم فبايعوا له 

  .وانفض المجلس وقد انعقدت بيعته وأحكمت خالفته. وأعطوه صفقة إيمانھم

ً بالحضرة قدمھا رائدا منذ أشھر وأقامو متمليأ من الزيارة، فلما سمع النعي فر من  كان األمير خالد ابن موالنا السلطان مقيما

وقام أبو محمد بن تافراكين بخطة الحجابة كما . ليلته، وتقبض عليه أوالد منديل من الكعوب وردوه إلى الحضرة فاعتقل بھا

الّ أن بطانة السلطان كانوا يكثرون السعاية فيه ويوغرون صدره عليه بذكر منافسات ومناقشة كان وزيادة تفويض واستبداد إ

سابقة بين الحاجب واألمير أيام أبيه، واتصل ذلك منھم غصاً بمكانه، ونذر الحاجب بذلك منھم فأعمل الحيلة في الخالص من 

  .صحابتھم كما نذكر بعد، وهللا تعالى أعلم
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ر أبي العباس ولي العھد من مكان إمارته بالجريد إلى الحضرة وما كان من مقتله ومقتل أخويه الخبر عن زحف األمي
  :األميرين أبي فارس عزوز وأبي البقاء خالد

كما ذكرناه سنة ثالث وأربعين وسبعمائة، فلما  كان السلطان أبو بكر قد عھد إلى إبنه األمير أبي العّباس صاحب أعمال الجريد

ودعا العرب إلى مظاھرته على . ه وما كان من بيعة أخيه، نعى على أھل الحضرة ما جاءوا به من نقض عھدهبلغه مھلك أبي

أمره فأجابوه ونزعوا جميعاً إلى طاعته عن طاعة أخيه، بما كان مرھفاً لحده في االستبداد والضرب على أيدي أھل الدولة من 

رس صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان فأتاه طاعته وصار في جملته وزحف إلى الحضرة ولقيه أخوه أبو فا. العرب وسواھم

وجمع السلطان أبو حفص عمر جموعه واستركب واستلحق وأزاح العلل، وأخرج غرة شعبان وارتحل عن تونس، وحاجبه 

لى تونس في أبو محمد بن تافراكين قد نذر منه بالھلكة، واعتمل في أسباب النجاة، حتى إذا تراءى الجمعان رجع الحاجب إ

ً من المغرب وبلغ خبر مفره إلى السلطان فأجفل واختل مصافه، وتحّيز إلى باجة فتلوم بھا . بعض الشغل وركب الليل ناجيا

وتخفف عنه أھل المعكسر فلحقوا باألمير أبي العباس، وملك الحضرة ثامن رمضان ونزل برياض رأس الطابية، وأطلق أخاه 

  .أبا البقاء من معتقله

عليه البلد لصاغية كانت له في قلوب الغوغاء  إلى قصره سبع ليال من ملكه وصبحه األمير أبو حفص ثامنھا فاقتحم ثم دخل

ولسرعان ما . وفتك بأخيه األمير أبي العباس. من غشيانه أسمارھم، وطروقه منازلھم أيام جنون شبابه وقضاء لذاته في مرباه

وثارت العامة بمن كانت بالبلد من وجوه العرب . لعسكر، وأصبح آية للمعتبريننصب رأسه على القناة، وداست شلوه سنابك ا

وتلّوا كثيراً منھم إلى السلطان فاعتقلھم، وقتل أبا الھول بن حمزة بن عمر . ورجاالتھم فقتلوا في تلك الھيعة من كتب عليه القتل

واستوسق ملكه بالحضرة . وكان فيه مھلكھم  وتقبض على إخوته خالد وعزوز، وأمر بقطعھم من خالف فقطعوا. من بينھم

ً للشخشي الحاجب وبعده للقائد ظافر  واستعمل على حجابته أبا العباس أحمد بن علي بن زين من طبقة الكتاب، كان كاتبا

 واتصل بالسلطان أبي بكر ألول ملكه بالحضرة فأسف علي بن عمر بوالية ابن القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه. الكبير

ثم رجع إلى الحضرة ولم يزل . ثم أطلق من محبسه ومضى إلى المغرب، ونزل على السلطان أبي سعيد فأحمد نزله. ونكبه

مشرداً أيام السلطان كلھا، واستكتب األمير أبو حفص ولده محمداً وكانت له به وصلة، فلما استوسق له الملك بعد مفر أبي 

أبا العباس ھذا على حجابته، وعقد على حربه وعساكره لظافر مولى أبيه وجده محمد بن تافراكين كما ذكرناه، ولى أباه 

المعروف بالسّنان، واستخلص لنجواه وسرة مكتبه أبو عبد هللا محمد بن الفضل بن نزاّر من طبقة الفقھاء ومن أھل البيوت 

وقرأ عليه ھذا األمير أبو حفص فيمن . ولدهالنابھة بتونس، كان له بھا سلف مذكور، واتصل بدار السلطان وارتسم بھا مكتباً ل

ولما استبد بأمره كان ھو مستبداً بشوراه،  وجرت . قرأ عليه منھم فكانت له من أجل ذلك خصوصية به ومزيد عناية عنده

  .الحال على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذ كره إن شاء هللا تعالى وهللا تعالى  أعلم

الحسن علي أفريقية ومھلك األمير أبي حفص وانتقال األبناء من بجاية وقسنطينة إلي  الخبر عن استيالء السلطان أبي
  :المغرب وما تخلل ذلك من األحداث

كان السلطان أبو الحسن يحدث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلھا بملك أفريقية، ويتربص بالسلطان أبي بكر، ويسر له حسواً في 

ن تافراكين بعد مھلكه رغبه في سلطانھا واستحثه للقدوم عليھا، وحرك له الحوار فلما لحق به حاجبه أبو محمد ب. ارتغاء

ثم وصل الخبر بمھلك ولّي العھد وأخويه وخبر الواقعة، فأحفظه ذلك بما كان من رضاه بعھده، وخطة . فتنبھت لذلك عزائمه

اسم بن عتو من مشيخة الموحدين كان سفر أبي العّباس وھو أبو الق الوفاق على ذلك بيده في سجله، وذلك أن حاجب األمير
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وحمل سجل العھد فوقف عليه السلطان أبو الحسن، وسأل منه أمضاه . عن السلطان آلخر أيامه إلى السلطان أبي الحسن بھدية

أحكمه فلما بلغه مھلك ولي العھد تعلل بأن النقض أتى على ما . لمواله وكتاب ذلك بخطه في سجله فخّطه بيمينه وأحكم له عقده

ثم رحل في صفر من سنة ثمان رأربعين . فأجمع غزو أفريقية ومن بھا فعسكر ظاھر تلمسان، وفرق االعطيات وأزاح العلل

وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدو بأفريقية، ورجاالت الكعوب أخاھم خالداً . وسبعمائة يجر الدنيا بما حملت

  .يوم الواقعة فأجابھميستصرخه لثأر أخيه أبي الھول الھالك 

ابن مكي صاحب قابس وابن يھلول صاحب توزر وابن : ونزع إليھم أيضاً أھل القاصية بأفريقية بطاعتھم فجاءوا في وفد واحد

العابد صاحب قفصة وموالھم ابن أبي عنان صاحب الحامة وابن الخلف صاحب نفطة، فلقوه بوھران وأتوه بيعتھم رغبة 

ثم جاء من بعدھم وعلى أثرھم صاحب الزاب . ثابت صاحب طرابلس، ولم يتخلف عنھم إال لبعد داره ورھبة، وأّدوا بيعة ابن

 يوسف بن منصور بن مزني، ومعه مشيخة الموحدين الزواودة، وكبيرھم يعقوب بن علي فلقيه بنو حسن من أعمال بجاية

ً وتكرمًة، وأسنى الصالة والجوائز وعقد لكل منھم على ب وبعث مع أھل الجزائر الوالة للجباية . لده وعملهفأوسع الكل حبا

لنظر مسعود بن إبراھيم اليرنياني من طبقة وزرائه، وأغذ السير إلى بجاية، فلما أطلت عساكره عليھا توامر أھلھا في االمتناع 

إخوانه، وأنزله ببلد ثم أنابوا وخرج أميرھا أبو عبد هللا محمد بن األمير أبي زكريا فأتاه طاعته، وصرفه إلى المغرب مع 

وسار إلى قسنطينة فخرج إليه أبناء األمير أبي عبد . وأقطع له الكفاف من جبايتھا وبعث على بجاية عماله وخلفاءه. ندرومة

هللا يقدمھم كبيرھم األمير أبو زيد فأتوه طاعتھم، وأقبل عليھم وصرفھم إلى المغرب وأنزلھم بوجدة وأقطعھم جبايتھا، وأنزل 

خلفاءه وعئاله، وأطلق القرابة من مكان اعتقالھم بھا وفيھم أبو عبد هللا محمد أخو السلطان أبي بكر وبنوه ومحمد ابن  بقسنطينة

  .األمير خالد وإخوانه وبنوه، وأصارھم في جملته حتى صرفھم إلى الغرب من الحضرة من بعد ذلك

بإجفال المولى أبي حفص من تونس مع ظواعن أوالد  ووفد عليه ھنالك بنو حمزة بن عمر ومشايخ قومھم الكعوب فأخبروه

مھلھل، واستحثوه باعتراضھم قبل لحاقھم بالقفر، وسرح معھم العساكر في طلبه لنظر حمو العشري من مواليه، وسرح 

 عسكراً آخراً إلى تونس لنظر يحيى بن سلسمان من بني عسكر، ومعه أبو العباس بن مكي وسارت العساكر لطلب األمير أبي

ثم انفضوا وكباباألمير أبي . حفص فأدركوه بأرض الحامة من جھات قابس، وصبحوھم فدافعوا عن أنفسھم بعض الشيء

حفص جواده في بعفى نافقاء الجرابيع وانجلت الغيابة عنه وعن مواله ظافرراجلين فتقبض عليھما، وأوثقھما قائد الكتائب في 

العرب من أساره قبل أن يصل بھما إلى مواله فذبحھما، وبعث برؤوسھما إلى قيده، حتى إذا جّن الليل وتوقع أن يفلتھما 

  .السلطان أبي الحسن فوصال إليه بباجة

أھل الدولة، كان فيھم أبو القاسم بن عتو من  وخلص الفل من الواقعة إلى قابس فتقبض عبد الملك بن مكي على رجاالت من

  .ش وغيرھما من أعيان الدولة  فبعث بھم ابن مكي إلى السلطانمشيخة الموحدين وصخر بن موسى من رجاالت سدويك

ثم جاء . فأما ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقّطعھم من خالف، واعتقل الباقين وسيقت العساكر إلى تونس 

دھماء السلطان على أثرھم ودخل الحضرة في الزي واالحتفال في جمادى اآلخرة من سنته، وخفيت األصوات وسكنت ال

وانقرض أمر الموحدين إال أذياالً في بونة فإنه عقد عليھا للمولى الفضل ابن موالنا أبي بكر لمكان . وانقبضت أيدي أھل الفساد

ثم ارتحل السلطان إلى القيروان ثم إلى سوسة والمھدية وتطوف على المعالم التي . صھره ووفادته عليه بين يدي مھلك أبيه

وك الشيعة وصنھاجة في مصانعھا ومبانيھا، والتمس البركة في زيارة القبور التي تذكر للصحابة بھا، ووقف على آثار مل

  .والسلف من التابعين واألولياء وقفل إلى تونس ودخلھا آخر شعبان من سنته وهللا تعالى أعلم
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  :الخبر عن والية األمير أبي العباس الفضل علي بونة وأّولية ذلك ومصائره
و الحسن قد أصھر إلى السلطان أبي بكر قبيل مھلكه في إحدى كرائمه، وأوفد عليه في ذلك عريف بن يحيى كان السلطان أب

كبير بني سويد من زغبة وصاحب شوراه وخالصة سره مع وفد من رجاالت دولته من طبقات الفقھاء والكتاب والموالي، كان 

أبو الفضل بن عبد هللا بن أبي مدين وأمير الحرم عنبر الخصي، فيھم صاحب الفتيا بمجلسه أبو عبد هللا السطي وكاتب دولته 

فأسعف السلطان وعقد له على حظيته عزونة شقة إبنه  الفضل وزفھا إليه بين يدي مھلكه مع أخيھا الفضل، ومعه أبو محمد 

ا على السلطان أبي فلما قدمو. عبد الواحد بن أكمازير من مشيخة الموحدين، وأدركھم الخبر بمھلك السلطان في طريقھم

الحسن تقبلھم بقبول حسن ورفع مجلس الفضل، ولما استتب له ملكھا أعرض له عن ذلك، إال أنه رعى له ذّمة الصھر وسابقة 

واضطغن المولى الفضل من . الوعد فأقنعه بالعقد على بونة مكان عمله منذ أيام أبيه، وأنزله بھا عندما رحل عنھا إلى تونس

آبائه، ولحق وفادته وصھره وأقام بمكان عمله منھا يّؤمل الكرة إلى أن كان  ن يرجوه من تجافيه له عن ملك ذلك حقداً لما كا

  .من أمن ما نذكره وهللا أعلم

  :الخبر عن بيعة العرب إلبن أبي دبوس وواقعتھم مع السلطان أبي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله من األحداث
استوسق له ملك أفريقية أسف العرب بمنعھم من األمصار التي ملكوھا باإلقطاعات والضرب كان السلطان أبو الحسن لما 

وربّما كان بعض البادية منھم يشن الغارات في . على أيديھم في األتاوات، فوجموا لذلك واستكانوا لغلبته وتربصوا الدوائر

تونس فاستاقوا الظھر الذي كان للسلطان في  األيام في ضواحي وأغاروا بعض. األطراف فيعتدھا السلطان من كبرائھم

ووفد عليه أيام الفطر من رجاالتھم خالد بن حمزة وأخوه . مراعيھا، وأظلم الجو بينھم وبينه، وخشوا عاديته وتوقعوا بأسه

ء وساءت ظنونھم في السلطان لسو. أحمد من بني كعب وخليفة بن عبد هللا بن مسكين وخليفة بن بوزيد من رجاالت حكيم

وكان من خبر عبد الواحد ھذا أنه بعد إجفاله من تونس سنة . أفعالھم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج على السلطان

ولما أخذ السلطان أبو الحسن بمخنق تلمسان . إثنتين وثالثين وثلثمائة كما ذكرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مّبرة وتكرمة

ولم يزل في . د الواحد من أبي تاشفين تخليته للخروج فودعه وخرج للسلطان أبي الحسن فنزل عليهواشتد حصارھا سأل عب

فلما خشن ما بينه وبين الكعوب والتمسوا األعياص من بني أبي حفص ينصبونھم لألمر رجوا أن . جملته إلى أن احتل بأفريقية

ادرة السلطان فرفع إليه الخبر فتقّبض السلطان عليھم أربعتھم يظفروا من عبد الواحد بالبغية فداخلوه وارتاب لذلك، وخشي ب

  .بعد أن أحضرھم معه فأنكروا وبھتوا

وإزاحة العلل، وبلغ الخبر إلى أحيائھم فقطع  ثم وبخھم واعتقلھم وعسكر بساحة الحضرة لغزوھم، وتلوم لبعث األعطيات

وكان أوالد مھلھل أقتالھم وعديلة حملھم قد . لك األعياصوانطلقوا يحّزبون األحزاب ويلتمسون للم. اليأس أسباب رجائھم

أيأسھم السلطان من القبول والرضى بما بلغوا في نصيحة المولى أبي حفص ومظاھرته فلحقوا بالقفر، ودخلوا الرمال فركب 

ھم واجتمعوا بقسطيلية، إليھم فتيتة بن حمزة وأمه ومعھما ظواعن أبنائھما متذّممين ألوالد مھلھل بالعصبّية والقرابة فأجابو

وتفقدوا من أعياص الموحدين من ينصبونه . وتحاثوا التراب والدماء، وتدامروا بما شملھم من رھب السلطان، وتوقع بأسه

لألمر، وكان بتوزر أحمد بن عثمان بن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش وقد ذكرنا خبره وخروجه بجھات 

ثم انفضوا، وبقي عثمان بجھات قابس وطرابلس إلى أن . ب على تونس أيام السلطان أبي عصيدةطرابلس وأجالبه مع العر

ثم غربھم إلى . ھلك بجزيرة جربة واستقر بنو إبنه عبد السالم بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بھا أيام السلطان أبي بكر

ورجع أحمد . باإلسكندرية وأقبلوا على الحرف لمعاشھماإلسكندرية مع أوالد ابن الحكيم عند نكبته كما ذكرنا ذلك كله فنزلوا 
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ولما تفقد العرب األعياص دلھم على نكرته بعض أھل عرفانه . ھذا من بينھم إلى المغرب واستقر بتوزر واحترف بالخياطة

عساكره من  وزحف إليھم السلطان في. فانطلقوا إليه وجاءوا به وجمعوا له اآللة، ونصبوه لألمر وتبايعوا على االستماتة

ثم تدامروا ورجعوا مستميتين . تونس أيام الحج من سنة ثمان، ولقيھم بالثنية دون القيروان فغلبھم وأجفلوا أمامه إلى القيروان

ثاني محرم سنة تسع فاختّل مصافه ودخل القيروان، وانتھبوا معسكره بما يشتمل عليه وأخذوا بمخنقه إلى أن اختلفوا وأفرجوا 

  .تونس كما نذكر، وهللا تعالى أعلم عنه، وخلص إلى

  :الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم اإلفراج عن القيروان وعنھا وما تخلل ذلك
ً  كان الشيخ أبو محمد بن تافراكين أيام حجابته للسلطان أبي بكر مستبداً بأمره إليه في سائر شؤونه، فلما استوزره  مفوضا

وكان يظّن أّن السلطان . ا كان قائماً على أمره، وليس التفويض للوزراء من شأنهالسلطان أبو الحسن لم يجره على مألوفه لم

وربما زعموا أنه عاھده على ذلك فكان في قلبه من الدولة مرض . أبا الحسن سيكل إليه أمر أفريقية وينصب معه الفضل للملك

غية من الظھور على السلطان أبي الحسن وكان العرب يفاوضونه بذات صدورھم من الخالف واإلجالب فلما حصلوا على الب

وبعث . وعساكره وأحاطوا به في القيروان تحيل ابن تافراكين في الخروج عن السلطان لما تبين فيه من النكراء منه ومن قومه

ر وقلّدوه حجابة سلطانھم، ثم سرحوه إلى حصا. العرب في لقائه وأن يحملوه حديث فيئھم إلى الطاعة فأذن له وخرج إليھم

وكان السلطان عند رحيله من تونس خلف بھا الكثير من حرمه وأبنائه ووجوه قومه، واستخلف عليھا يحيى بن . القصبة

فلما كانت واقعة القيروان واتصل الخبر بتونس كانت لبناته . سليمان العسكري من كبار بطانته وأھل مجلسه ووجوه قومه

أ من كان معھم بتونس إلى قصبتھا،  وأحاط بھم الغوغاء فامتنعت عليھم ھيعة خشي عليھا عسكر السلطان على أنفسھم فلج

وكان األمير . واتخذوا اآللة للحصار، وفرقوا األموال في الرجال وعظم فيھا غناء بشير من المعلوجين الموالي فطار له ذكر

نفض معسكره ورجع إلى تونس فكان أبو سالم ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من المغرب فوافاه الخبر دوين القيروان، فا

  .معھم بالقصبة

قصبة تونس وفض ختامھا فدفعوه إلى  ولما خرج ابن تافراكين من ّھوة الحصار بالقيروان إليھم طمعوا في االستيالء على

ً لكثرة الرجل الذين كانوا بھا، ونصبوا . ذلك المجانيق ثم لحق به سلطانھم ابن أبي دبوس وعانى من ذلك ابن تافراكين صعبا

عليھا فلم يغن شيئاً، وھو أثناء ذلك يحاول النجاة لنفسه الضطراب األمور واختالل الرسوم إلى أن بلغه خلوعى السلطان من 

وكان من خبره أن العرب بعد إيقاعھم بعساكره أحاطوا بالقيروان واشتدوا في حصارھا، وداخل السلطان . القيروان إلى سوسة

ً من بني سليم في اإلفراج عنه، واشترط لھم على ذلك األموال واختلف رأي العرب لذلك أوالد مھلھل من الكعوب و حكيما

ً للطاعة فتقبله وأطلق إخوانه خالداً وأحمد، ولم يثق إليھم ثم دخل إليه  ودخل عليه فتيتة بن حمزة بمكانه من القيروان زعما

ل بن يعقوب من أوالد القوس وأسرى معھم بعسكره إلى سوسة محمد بن طالب من أوالد مھلھل وخليفة ابن ابي زيد وأبو الھو

فصبحھا وركب منھا في أساطيله إلى تونس وسبق الخبر إلى ابن تافراكين بتونس فتسلل من أصحابه وركب السفين إلى 

  .اإلسكندرية في ربيع سنة تسع وأربعين وسبعمائة

لقصبة من أولياء السلطان فملكوھا وخربوا منازل الحاشية وأصبحوا وقد تفقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس، وخرج أھل ا

ونزل السلطان بھا من أسطوله في ربيع اآلخر فاستقلت قدمه من العثار، ورجا  الكرة لوال ما قطع أسبابھا عنه مما كان . فيھا

ضرة ونازلوا بھا السلطان وأجلب العرب وابن أبي دبوس معھم على الح. من انتزاء أبنائه بالمغرب على ما نذكره في أخبارھم

فامتنعت عليھم فرجعوا إلى مھادنته فعقد لھم السلم، ودخل حمزة بن عمر إليه وافداً فحبسه إلى أن تقبض على ابن أبي دبوس 
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وأمكنه منه فلم يزل في محبسه إلى أن رحل إلى المغرب، ولحق ھو باألندلس كما نذكره في أخباره، وأقام السلطان بتونس، 

أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن اللحياني على الثغور الشرّقية طرابلس وقابس وصفاقس وجربة وسرحه مع ابن  ووفد عليه

مكي فھلك عند وصوله إليھا في الطاعون الجارف، وعقد ألبي القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وھو الذي كان قطعه 

ن عتو إلى مكانه وعقد له على بالد قسطيلية، وسرحه إليھا وأقام ھو فلما ظھر خالفه أعاد اب. بإغراء أبي محمد بن تافراكين

  .بتونس إلى أن كان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن استيالء األمير الفضل على قسنطينة وبجاية ثم استيالء أمرائھما بتمھيد الملك عليھما
إليراد جبايتھم والمحاسبة على أعمالھم،  يه آخر كل سنةكان سنن السلطان أبو الحسن في دولته بالمغرب وفود العمال عل 

فوفدوا عليه عامھم ذلك من قاصية المغرب، ووافاھم خبر الواقعة بقسنطينة وكان معھم ابن مزني عامل الزاب، وفد أيضاً 

قعت المھادنة و. بجبايته وھديته، وكان معھم أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن، كان أسيراً من يوم واقعة طريف

وقدموا معه على أبيه ووفد معه أخوه عبد هللا من المغرب وكان أيضاً  الطاغية وبين أبيه فأطلقه وأوفد معه جمعاً من بطارقته،

فلما اتصل بھم خبر الواقعة على السلطان كثر . معھم وفد السودان من أھل مالي في غرض السفارة، واجتمعوا كلھم بقسنطينة

ت السفھاء من الغوغاء إلى ما بأيديھم وخشي المأل من أھل البلد على أنفسھم فاستدعوا أبا العباس الفضل االضطراب، وتطلب

ولما أطل على القسنطينة ثارت العامة بمن كان ھنالك من الوفود والعمال وانتھبوا أموالھم واستلحموا منھم، . من عمله ببونة

إلى بسكرة مع ابن مزني وفي خفارة يعقوب بن علي أمير الزواودة  وخلص أبناء السلطان مع وفود السودان والجاللقة

  .فأوسعھم ابن مزني قرى وتكرمة إلى أن لحقوا بالسلطان أبي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع

بعدله وإحسانه، وسّوغ اإلقطاع والجوائز  وشمل الناس. ودخل المولى الفضل إلى قسنطينة وأعاد ما ذھب من سلطان قومه

فلما أطل عليھا ثأر أھلھا بالعمال الذين كان السلطان أنزلھم . إلى بجاية لما أنس من صاغية أھلھا إلى الدعوة الحفصّية ورحل

بھا استباحوھم وأفلتوا من أيدي نكبتھم بجريعة الذقن ودخل المولى الفضل إلى بجاية واستولى على كرسي ملكھا، ونظمھا مع 

وبينما ھو . قاب الخالفة ورسومھا وشياتھا كما كانت، واعتزم على الرحيل إلى الحضرةوأعاد أل. قسنطينة وبونة في ملكه

يحدث نفسه بذلك إذ وصل الخبر بقدوم أمراء بجاية وقسنطينة من المغرب، وكان من خبرھم أن األمير أبا عنان لما بلغه خبر 

كھم، وأحس بخالص أبيه من ھّوة الحصار بالقيروان الواقعة بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه أبي مالك بالبلد الجديد دار مل

وسرح األمير أبا عبد هللا محمد ابن األمير أبي . فوثب على األمر ودعا لنفسه، ورحل إلى المغرب كما نذكره في أخباره

حول بينه وبين وأمده باألموال وأخذ عليه المواثيق ليكونن له رداء دون أبيه، ولي. زكريا صاحب بجاية من األبناء إلى عمله،

وانطلق أبو عبد هللا إلى بجاية وقد سبقه إليھا عمه الفضل، واستولى عليھا فنازله بھا وطال . الخلوص إليه متى مر به

وتقدم إلى . حصارھا، ولحق به بمكانه من منازلتھا نبيل المولى من المعلوجي مع أبناء األمير أبي عبد هللا وكافل بنيه من بعده

مل من قبل الفضل فثار به الناس لحينه، ودخل نبيل وملك البلد، وأقام فيھا دعوة أبي زيد ابن األمير أبي عبد قسنطينة وبھا عا

وكان األمير أبو عنان استصحبه وإخوانه إلى المغرب وبعد احتالله بفاس سرحھم إلى مكان إمارتھم بقسنطينة بعد أن أخذ . هللا

واحتل أبو زيد منھا بمكان إمارته . عمھم فجاءوا على أثر نبيل موالھم ودخلوا البلدعليھم الموثق في شأن أبيه بمثل موثق ابن 

  .وسلطان قومه كما كان قبل رحلتھم إلى المغرب

ولم يزل األمير أبو عبد هللا ينازل بجاية إلى أن بيتھا بعض ليالي رمضان من سنته بمداخلة بعض األشياع من رجالھا ،  

في ذلك فسرب فيھم األموال وواعدوه للبيات، وفتحوا له باب البر من أبوابھا فاقتحمھا وفجأھم ھدير داخلھم مواله وكافله فارح 



260 
 

ً في شعابه، إلى أن وضح الصباح وظھر  الطبول فھب السلطان من نومه وخرج من قصره فتّسنم الجبل المطل عليھا متسربا

ووجد . إلى بلده بونة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعمائة عليه فجيء به إلى ابن أخيه فمن عليه واستبقاه، وأركبه السفين

بعض األعياص من قرابته قد ثاروا بھا، وھو محمد بن عبد الواحد من ولد أبي بكر ابن األمير أبي زكريا األكبر، كان ھو 

وتركھم ببونة عند سفره فلما كان ھذا االضطراب لحقوا بالفضل . وأخوه عمر بالحضرة، وكان لعمر منھما النظر على القرابة

وثارت بھم الحاشية والعامة ة فقتلوا لوقتھم ووافى الفضل إلى بونة وقد . فلم يتم لھم األمر إلى بجاية فحدثتھم أنفسھم باالنتزاء

انجلت غيمتھم ومحيت آثارھم ودخل إلى قصره وألقى عصا تسياره، واستقل األمير أبو عبدهللا ابن األمير أبي زكريا ببجاية 

حل أمارة أبيه، واألمير أبو زيد بن األمير أبي عبد هللا بقسنطينة محل أمارة أبيه، واألمير أبو العباس الفضل ببونة محل م

  .إمارته منذ عھد اإلمرة والسلطان أبو الحسن بتونس إلى أن كان من أمرھم ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :بي الحسن إلى المغربالخبر عن حركة الفضل إلى تونس بعد رحيل السلطان أ
عن السلطان أبي الحسن وأجلبوا عليه  كان العرب بعد ما قدمنا من طاعتھم وإسالمھم السلطان ابن أبي دبوس قد انقبضوا

وخرج كبيرھم عمر بن . ثانية، وتولى كبر ذلك فتيتة بن حمزة، وخالف إلى السلطان أخوه خالد مع أوالد مھلھل وافترق أمرھم

تقدم فتيتة وأصحابه األمير الفضل من مكان أمارته ببونة لطلب حقه، واسترجاع ملك آبائه فأجابھم ووصل حمزة حاجاً، واس

ثم أفرجوا عنھا وعاودوا منازلتھا أول سنة . وسبعمائة، فنازلوا تونس وأجلبوا عليھا إلى أحيائھم آخر سنة تسع وأربعين

أبو القاسم بن عتو صاحب الجريد من مكان عمله بتوزر فدخل واستدعاھم . خمسين وسبعمائة، وأفرجوا عنھا آخر المصيف

في طاعة الفضل، وحمل أھل الجريد كلھم عليھا واتبعه في ذلك بنو مكي وانتقضت أفريقية على السلطان أبي الحسن من 

أبو الفضل  ومضى المولى الفضل إلى تونس وبھا. أطرافھا فركب أساطيله إلى المغرب أيام الفطر من سنة خمسين وسبعمائة

ً من ثورات الغوغاء ومضرة ھيعتھم وأمن  ابن السلطان أبي الحسن، كان أبوه قد عقد له عليھا عند رحيله إلى المغرب تفاديا

عليه بما كان قد عقد له من الصھر مع عمر بن حمزة في ابنته، فلما أطلت رايات المولى الفضل على تونس أيام الحج نبضت 

وأرسل أبو الفضل إلى بني حمزة متذّمماً . صية، وأحاطت الغوغاء بالقصر ورجموه بالحجارةعروق التشيع للدعوة الحف

واستركب له من رجاالت بني كعب من أبلغه مأمنه . بصھرھم فدخل عليه أبر الليل وأخرجه ومن معه من قومه إلى الحي

فة، وجدد ما طمسه بنو مرين من معالم الدولة وھداه السبيل إلى وطنه، ودخل الفضل إلى الحضرة وقعد بمجلس آبائه من الخال

  .واستمر أمره على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن مھلك الفضبل وبيعة أخيه المولي أبي إسحق في كفالة أبي محمد بن تافراكين وتحت استبداده 
ً عن عمه أبي القاسم لما دخل أبو العباس الفضل إلى الحضرة، واستبد بملكھا عقد الى حج ابته ألحمد بن محمد بن عتو نائبا

وكان وليه المطارد به أبو الليل فتيتة بن . ريثما يصل من الجريد، وعقد على جيشه وحربه لمحمد بن الشواش من بطانته

ً في طلباته يديل منه بوالية  وأنف له بطانته من ذلك فحملوه على التنكر له، وأن. حمزة مستبدأ عليه في سائر أحواله مشتطا

وبعث عن أبي القاسم بن عتو وقد قلده حجابته وفوض إليه في أمره، وجعل مقاد الدولة بيده فركب إليه البحر من . خالد أخيه

سوسة، واستأنف له خالد بن حمزة ظھيراً على أخيه بعد أن نبذ إليه عھده، وفاوضھم أبو الليل بن حمزة قبل استحكام أمورھم 

واضطرمت نار الفتنة بين أبي . طان وحمله على عزله قائده محمد بن الشواش فدفعه إلى بونة على عساكرھافغلب على السل

وبينما ھم يحشون نار الحرب ويجمعون الجموع واألحزاب إذ قدم كبيرھم . الليل بن حمزة وأخيه خالد، وكاد شملھم أن يتصدع

ابن تافراكين لّما احتل باإلسكندرية بعث السلطان أبو الحسن فيه إلى وكان . عمر، وأبو محمد عبد هللا بن تافراكين من حجھم



261 
 

أھل المشرق، وخاطب ملوك مصر في التحكيم فيه فأجاره عليه األمير المستبد على الدولة حينئذ بيقاروس، وخرج من مصر 

سنة خمسين وسبعمائة، لقضاء فرضه، وخرج عامئذ عمر بن حمزة لقضاء فريضة الحج أيضاً فاجتمعا في مشاھد الحج آخر 

وتعاقدا على الرجوع إلى أفريقية والتظاھر على أمرھما وقفال فألقيا خالداً وفتيتة على الصفين، فأشار عمر بن داية فاجتمعا 

وتواقفا ومسح االحن من صدورھما، وتواطأوا جميعاً على المكر بالسلطان، وبعث إليه وليه قتيبة بالمراجعة فقبله واتفقوا على 

  .قلد حجابته أبا محمد بن تافراكين حاجب أبيه وكبير دولته، ويديل به من ابن عتو فأبىأن ي

ثم أصبحت ونزلت أحياؤھم ظاھر البلد، واستحثوا السلطان للخروج إليھم ليكملواعقد ذلك معه فخرج ووقف بساحة البلد إلى 

البلد فدخلھا إلحدى عشرة من جمادى األولى سنة إحدى أن أحاطوا به، ثم اقتادوه إلى بيوتھم وأذنوا البن تافراكين في دخول 

وعمد إلى دار المولى أبي إسحق إبراھيم ابن معوالنا السلطان أبي بكر فاستخرجه بعد أن بذل ألمه من . وخمسين وسبعمائة

وھو يومئذ غالم العھود والمواثيق ما رضيته، وجاء به إلى القصر وأقعده على كرسي الخالفة، وبايع له الناس خاصة وعاّمة 

ودخل بنو كعب فأتوه طاعتھم، وسيق إليه أخوه الفضل ليلتئذ فاعتقله، وغط من جوف الليل بمحبسه . مناھز فانعقدت بيعته

والذ حاجبه أبو القاسم بن عتو يومئذ باالختفاء في غيابات البلد وعثر عليه لليال فامتحن وھلك في امتحانه، . حتى فاض

واستقام ابن يملول صاحب توزر على الطاعة وبعث بالجباية . بأخذ البيعة على من قبلھم فبعثوا به وخوطب العمال في الجھات

والھدية واتبعه صاحب نفطة وصاحب قفصة وخالفھم ابن مكي وذھب إلى األجالب على ابن تافراكين لما كان قد كفل 

  .شاء هللا تعالى، وهللا تعالى أعلم السلطان وحجره عن التصرف في أمره واستبد عليه إلى أن كان ما نذكر إن

  :الخبر عن حركة صاحب قسنطينة إلى تونس وما كان من حجابة أبي العباس بن مكّي وتصاريف ذلك
لما استولى أبو محمد بن تافراكين على تونس، وبايع للمولى أبي إسحق بالخالفة واستبد عليه نقم عليه األمراء شأن استبداده 

واستعان على ذلك بأوالد مھلھل . ليه بمنافسة كانت بينھما قديمة من لدن أيام السلطان أبي بكروشمر ابن مكّي للسعي ع

فلما رأوا صاغية بن تافراكين إلى أوالد أبي الليل أقتالھم . مقاسمي أوالد أبي الليل في رياسة الكعوب ومجاذبيھم حبل األمارة

ثم وفدوا على األمير أبي زيد . جلبوا على الضواحي وشنوا الغاراتأجمعوا له ولھم، وحالفوا بني حكيم من قبائل عالق، وأ

صاحب قسنطينة وأعمالھا يستحثوھم للنھوض إلى أفريقية واستخالص ملك آبائه ممن استبد عليه واحتازه، فسرح معه 

بن علي كبير وارتحل معھم يعقوب . عسكرين لنظر ميمون ومنصور الجاھل من مواليه وموالي أبيه وارتحلوا من قسنطينة

وسرح أبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقائھم عسكراً مع أبي الليل بن حمزة لنظر مقاتل من . الزواودة بمن معه من قومه

  .موالي السلطان، والتقى الجمعان ببالد ھوارة سنة إثنتين وخمسين وسبعمائة فكانت الدبرة على أوالد أبي الليل

بني حكيم، ورجع فلھم إلى تونس فامتدت  حمزة بيد يعقوب بن سحيم من أوالد القوس شيوخ وقتل يومئذ أبو الليل فتيتة بن

ثم قفلوا راجعين إلى . أيدي أوالد مھلھل وعساكر قسنطينة في البالد وجبوا األموال من أوطان ھوارة، وانتھوا إلى أبه

وكان أبو العباس بن مكّي أثناء ذلك يكاتب . بأمرھم وولي على أوالد أبي الليل مكان فتيتة أخوه خالد بن حمزة وقام. قسنطينة

المولى أبا زيد صاحب قسنطينة من مكان واليته بقابس، ويعده من نفسه الوفادة والمدد بالمال واألحزاب والقيام باعطيات 

 ً وجمع عساكره وعقد له على حجابته . العرب، حتى إذا انصرم فصل الشتاء وفد عليه مع أوالد مھلھل فلقاه مبرة وتكريما

تافراكين  بعمائة من صفر، وجھز أبو محمد بنوجھز آلته وأزاح علل تابعه، ورحل من قسنطينة سنة ثالث وخمسين وس

سلطانه أبا إسحق بما يحتاج إليه من العساكر وااللة،  وجعل على حربه ابنه أبا عبد هللا محمد بن نزار من طبقة الفقھاء 

السلطان الكتاب ويقرئھم القرآن كما قّدمناه، وفصل من تونس في التعبية حتى تراءى الجمعان ومشيخة الكتاب، كان يعلم أبناء 
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واتبعھم القوم عشية يومھم، ولحق . كّرمحمد  وتزاحفوا فاختل مصاف السلطان أبي إسحق، وافترقت جموعه وولّوا منھزمين

ثم امتنعت عليھم . وا تونس أياماً وطالت عليھا الحربالسلطان بحاجبه جبي محمد بن تافراكين بتونس وجاءوا على أثره فنازل

وارتحلوا إلى القيروان، ثم إلى قفصة، وبلغھم أن ملك المغرب األقصى السلطان  أبا عنان بعد استيالئه على المغرب األوسط 

بمداخلة أبي محمد بن وكان صاحب بجاية أبو عبد هللا قد خالفھم إلى قسنطينة . زحف إلى التخوم الشرقية وانتھى إلى المرية

ونازل جھات قسنطينة وانتسف زروعھا وشن الغارات في بسائطھا فبلغه أنه رجع إلى بجاية منكمشاً من . تافراكين واستجاشته

ورغب إليه أبو العباس بن مكّي من أوالد . زحف بني مرين، واعتزم األمير أبو زيد على مبادرة ثغره ودار إمارته قسنطينة

بينھم من إخوانه من يجتمعون إليه ويزاحفون به، فولى عليھم أخاه أبا العباس فبايعوه، وأقام فيھم ھو وشقيقه مھلھل أن يخلف 

أبو يحيى زكريا إلى أن كان من شأنه ما نذكر، وانصرف األمير أبو زيد عند ذلك من قفصه يغّذ السير إلى قسنطينة واحتل 

  .بھا في جمادى من سنته وهللا تعالى أعلم

  :ومطالبته قسنطينة عن وفادة صاحب بجاية علي ابي عنان واستيالئه عليه وعلي بلده الخبر
كان بين األمير أبي عبد هللا صاحب بجاية وبين األمير أبي عّنان أيام أمارته بتلمسان، ونزول األعياص الحفصّيين بندرومة 

عبد هللا  فكان لألمير أبي: ب والملك وسابقة الصھرووجدة أيام أبيه كما ذكرناه اتصال ومخالصة، أحكمھا بينھما نسب الشبا

ولما مر به السلطان أبو الحسن في أسطوله عند ارتحاله من . من أجل ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بھا السبيل على ملكه

ً للذمة التي اعتقدھا مع األ مير أبي عنان في تونس كما قّدمناه أمر أھل سواحله بمنعه الماء واألقوات من سائر جھاتھا رعيا

ً إلى تشييد سلطانه ولما أوقع السلطان أبو عنان ببني عبد الواد سنة ثالث وخمسين وسبعمائة واستولى على . شأنه وجنوحا

عبد هللا باعتراضھم في جھاته والتقّبض عليھم فأجابه إلى ذلك،  المغرب األوسط ونجا فلھم إلى بجاية، أوعز إلى األمير أبي

مراصد فعثروا في ضواحي بجاية على محمد ابن سلطانھم أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن، وعلى أخيه أبي وبعث العيون بال

  .ثابت الزعيم ابن عبد الرحمن، وعلى وزيرھم يحيى بن داود بن مكن فأوثقوھم اعتقاالً، وبعث بھم إلى السلطان أبي عنان

أغراه بالنزول له عن بجاية رغبه فيما عند  ثم دس إليه من. نزل ثم جاء على أثرھم فتلقاه بالقبول والتكرمة وأنزله بأحسن

السلطان إزاء ذلك من التجلة واإلدالة منھا بمكناسة المغرب، والراحة من زبون الجند والبطانة، وإخفافا مما سواه إن لم يتعھده 

عف وأسنيت جائزته، وأقطعت له فأجاب إليه على اليأس والكره، وشھد مجلس السلطان في بني مرين بالرغبة في ذلك فأس

ثم انتزعھا أليام قالئل ونقله في جملته إلى المغرب، وبعث األمير أبو عبد هللا مواله فارحاً المستبد . مكناسة من أعمال المغرب

إلى كان عليه ليأتيه بأھله وولده وعقد أبو عنان على بجاية لعمر بن علي ابن الوزير من بني واطاس، وھم ينتسبون بزعمھم 

وانصرفوا . علي بن يوسف أمير لمتونة فاختصه أبو عنان بواليتھا لمتات ھذا النسب الصنھاجي بينه وبين أھل وطنھا منھم

ولما احتلوا بجاية تآمر أولياء الدعوة الحفصية بھا من صنھاجة والموالي وتمشت رجاالتھم في قتل عمر بن . جميعاً من المرية

وتصدى لذلك زعيم صنھاجة منصور بن إبراھيم بن الحاج في رجاالت من قومه بإمالء علي الوزير وأشياع بني مرين، 

وغدوا عليه بداره من القصبة، فأكب عليه منصور يناجيه فطعنه وطعن آخر منھم القاضي ابن فركان بما . فارح كما زعموا

اتصلت الھيعة بفارح فركب إليھا و. ثم أجھزوا على عمر بن علي، ومضى القاضي إلى داره فمات. كان شيعة لبني مرين

ً . محمد بن أبي زيد، وطيروا إليه بالخبر واستحثوه للقدوم وھتف الھاتف بدعوة صاحب قسنطينة ثم . وأقاموا على ذلك أياما

بفارح وقتلوه أيام التشريق من سنة ثالث  تآمر المأل من أھل بجاية في التمسك بدعوة صاحب المغرب خوفاً من بوادره فثاروا

وتولى كبر ذلك ھالل صاحبه من موالي ابن سيد الناس ومحمد ابى . مسين وسبعمائة، وبعثوا برأسه إلى السلطان بتلمسانوخ
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سّيد الناس ومشيخة البلد، واستقدموا العامل بتولس من بني مرين وھو لحيى بن عمر بن عد المؤمن  الحاجب أبي عبد هللا بن

ان أبو عنان إليھا حاجبه أبا عبد هللا محمد بن أبى عمرو في الكتائب فدخلھا فاتح وسرح السلط. من بني ونكاسن فبادر إليھم

وذھبت صنھاجة في كل وجه فلحق كبراؤھم وذوو الفعلة منھم بثونى، وتقبض على ھالل مولى . سنة أربع وخمسين وسبعمائة

عة لفارح، وعلى عرفاء الغوغاء من أھل ابن سيد الناس لما داخلته فيه من الظنة، وعلى القاضى محمد بن عمر لما كان شي

وصوف نظره إلى تمھيد الوطن، واستدعى كراء العرس وأھل النواحي وأعمال . المدينة وأشخصھم معتقلين إلى المغرب

  .بجاية وقسنطينة

تعمل واس. ووفد عليه يوسف بن مزني صاحب الزاب ومشيخة الزواودة فاسترھن أبناءھم على الطاعة، وقفل بھم إلى المغرب

ولما وفدوا على السلطان جلس لھم جلوساً . أبو عّنان على بجاية موسى بن إبراھيم البرنيانى من طبقة الوزراء وبعثه إليھا

فخماً ووصلوا إليه ولقاھم لكرمة ومبرمة، وأوسعھم حباًء وإقطاعاً، وأنفذ لھم الصكوك والسجالت، وأخذ على طاعتھم العھود 

وعقد لحاجه أبي عمرو على بجاية وأعمالھا وعلى حرب قسنطينة من ورائھا، ورجعه . ا إلى أھلھموالمواثيق  والرھن وانقلبو

  .إليھا فدخلھا في رجب من سنته

فى كتيبة جھرھا ھنالك لمضايقة قسنطينة  وأوعز السلطان إلى موسى بن إبراھيم بالوالية على سدويكش والنزول ببني ياورار

اجب ببجاية وكان بقسنطينة أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقأل من لدن واقعة وجباية وطنھا، وكل ذلك لنظر الح

وكان األمراء بقسنطينة قله أسنوا جرايته في اعتاقاله وأوله . وكان موسوساً في عقله معروفاً بالجنون عند قومه. بني مرين بھا

إلى بنى ياورار آخر عمر بجاية وأذنوا قسنطينة ومن بھا فلما زحفت كتائب بني مرين . من المحبرة والحفاوة كفاء نفسه

بالحرب والحصار نصب المولى أبو زيد ھذا الموسوس أبا عمر ليجأجىء به رجاالت بني مرين أھل العسكر ببجاية وبني 

 اجة من بونةوخرج نبيل حاجب األمير أبي زيد إلى أھل صنھ. ياورار وجھز له اآللة وتسامعوا بدلك فنزع إليھم الكثير منھم

ً إلى وطن بجايه، واتصل الخبر بالحاجب ببجاية فبعث  ومن كان على دعوته من سدويكش والزواودة فجمعھم وزحفوا جميعا

ووفد عليه أبو دينار بن علي بن أحمد واستحثه للحركة . مشاتيھم بالصحراء فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلول في الزواودة من

وأزاح عللھم، وخرج من بجاية في ربيع من سنة خمسين وسبعمائة فكر أبو عمر ومن معه  على قسنطينة فاعترض عساكره

وزحف الحاجب فيمن معه من بني مرين والزواودة وسدويكش، ولقيھم نبيل الحاجب بمن معه فكانت . راجعين إلى قسنطينة

ً عليه الدبرة واكتسحت أموال بونة، ورجع ابن أبي عمر وعساكره إلى قسنطينة فأنا ثم ارتحل عنھا إلى ميلة . خ عليھا سبعا

وعقد يعقوب بن علي بين الفريقش صلحأ على أن يمكنوه من أبي عمر الموسوس فبعثوا به إلى أخيه السلطان أبي عنان فأنزله 

ً . ببعض الحجر، ورتب عليه الحرس  وسار الحاجب في نواحي أعماله، وانتھى إلى المسيلة واقتضى مغارمھا، ثم انكفأ راجعا

وعقد السلطان على بجاية وأعمالھا بعده لوزيره عبد هللا بن علي بن سعيد من . إلى بجاية، وھلك فاتح ست وخمسين وسبعمائة

ثم زحف من العام المقبل سنة . بني بابان وسرحه إليھا فدخلھا، وزحف إلى قسنطينة فحاصرھا وامتنعت عليه فرجع إلى بجاية

عليھا المجانيق فامتنعت عليه ورجف في معسكره بموت السلطان فانفضوا وأحرق سبع وخمسين وسبعمائة كذلك، ونصب 

ورجع إلى بجاية وجمر الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن إبراھيم اليرنياني عامل سدويكش إلى أن كان من . مجانيقه

  .وهللا أعلم. اإليقاع به وبعسكره ما نذكره إن شاء هللا تعالى
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  :لس واستيالء النصارى عليھا ثم رجوعھا إلي ابن مكيالخبر عن حادثة طراب
كانت طرابلس ھذه ثغراً منذ الدول القديمة وكانت لھم عناية بحمايتھا لما كان وضعھا في البسيط، وكانت ضواحيھا قفراً من 

  ل رّجار قد تملكھاوكان ميخائيل األنطاكي صاحب أسطو. كثيرأ ما يحدثون أنفسھم بملكھا. القبائل فكان النصارى أھل صقلية

ثم رجعھا ابن مطروح ودخلت في دعوة الموحدين . من أيدي بني حزروق من مغراوة آخر دولتھم ودولة صنھاجة كما ذكرنا

ً عن الحضرة مقيماً  ومرت عليھا األيام إلى أن استبد بھا ابن ثابت ووليھا من بعده ابنه في أعوام خمسين وسبعمائة منقطعا

ار الجنويين  يترددون إليھا فاطلعوا على عوراتھا وائتمروا في غزوھا واتعدوا لمرساھا فوافوه سنة وكان تج. رسم الدعوة

وھتف ھاتفھم بالحرب وقد . ثم بيتوھا ذات ليلة فصعدوا أسوارھا وملكوھا عليھم. خمس وخمسين، وانتشروا بالبلد في حاجاتھم

مقدمھم  ونجا ثابت بن عمر. األسوار لم يكن ھمھم إال النجاة بأنفسھمفلما رأوھم ب. لبسوا السالح فارتاعوا وھبوا من مضاجعھم

ولحق إخوته باإلسكندرية، . إلى حلة الجواري أعراب وطنھا من دباب إحدى بطون بني سليم، فقتل لدم كان أصابه منھم

وداخلھم أبو . قاموا بھاواحتملوا في سفنھم ما وجدوا بھا من الخرثى والمتاع والعقائل واألسرى وأ. واستباحھا النصارى

ً من الذھب العين فبعث فيھا لملك المغرب السلطان أبي  العباس بن مكي صاحب قابس في فدائھا فاشترطوا عليه خمسين ألفا

ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوھب ما بقي من أھل قابس والحافة وبالد الجريد فجمعوھا له حسبة . عنان يطرفه بمثبوتھا

وبعث السلطان أبو . وأمكنه النصارى من طرابلس فملكھا واستولى عليھا، وأزال ما دّنسھا من وضر الكفر. خبرورغبة في ال

عنان بالمال إليه، وأن يرد على الناس ما أعطوه وينفرد بمثوبتھا وذكرھا فامتنعوا إال قليأل منھم، ووضع المال عند ابن مكي 

  .ھلك كما نذكره في أخباره إن شاء هللا تعالىلذلك، ولم يزل ابن مكي أميرأ عليھا إلى أن 

  :الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أمير المؤمنين ومفتتح أمره السعيدة بقسنطينة
أبي بكر، وكان إخوته جميعاً في جملته،  كان األمير أبو زيد قد ولي األمر من بعد أبيه األمير أبي عبد هللا بوالية جّده الخليفة

وكان الناس من لدن مھلك أبيھم يرون أن . العھد، والمفرد بالدعوة الحفصّية بو العباس أمير المؤمنين لھذاومنھم السلطان أ

الوراثة لھم، وأن األمر فيھم، حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولّي أبي ھادي المشھور الذكر، وكان من أھل المكاشفة، أنه قال 

البركة : قتھم وسنن أسالفھم في التبرك باألولياء فدعا لھم الشيخ ما شاء ثم قالذات يوم، وقد جاءوا لزيارته بأجمعھم على طري

وكان الحزى  والمنجمون أيضا يخبرون بمثلھا، ويحومون بظنونھم . إن شاء هللا في ھذه العشى، وأشار إلى اإلخوة مجتمعين

من منازلة أخيه أبي زيد لتونس سنة ثالث  فلما كان. على أبي العباس من بينھم، لما يتفّرسون فيه من الشواھد والمخايل

وخمسين وسبعمائة ما قدمناه، ثم ارتحل عنھا إلى قفصة وأراد الرجوع إلى قسنطينة لإلرجاف بشأن السلطان أبي عنان وأنه 

 زحف إلى آخر عمله من تخوم بجاية، رغب حينئذ إليه أوالد مھلھل أولياؤه من العرب وشيعته وحاجبه أبو العباس بن مكي

صاحب عمل قابس وجربة أن يستعمل عليھم من إخوته من يقيم معه لمعاودة تونس بالحصار، فسرح أخاه موالنا أبا العباس 

  .فتخلّف معھم في ذلك، وفي جملته شقيقه أبو يحيى فأقاما بقابس

الجزيرة،  أبو العباس بمن معه إلى وكان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث أسطوله لحصار جربة فدخل األمير

ثم رجع السلطان إلى قابس، وزحف العرب أوالد مھلھل . وخاضوا إليھا البحر فأجفل عسكر ابن ثابت وأفرجوا عن الحصن

ورجع إلى أعمال الجريد وأوفد أخاه أبا يحيى زكريا على السلطان صريخاً . معه إلى تونس وحاصروھا أياماً فامتنعت عليھم

ً عنه إلى وطنهسنة خمس وخمسين وسبعمائة فلقاه  ومر بالحاجب . مّبرة ورحباً، وأسنى جائزته وأحسن وعده، وانكفأ راجعا

وفي خالل . ابن أبي عمرو عند إفراجه عن قسنطينة، ولحق بأخيه بمكانه من قاصية أفريقية واتصلت أيديھما على طلب حقھما
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مزة كبير أوالد أبي الليل فعدل عنه إلى أقتاله ذلك فسد ما بين أبي محمد بن تافراكين صاحب األمر بتونس وبين خالد بن ح

وتحيز خالد إلى السلطان أبي العباس وزحفوا إلى تونس فنازلوھا سنة ست . أوالد مھلھل، واستدعاھم للمظاھرة فأقبلوا عليه

عندما  وخمسين وسبعمائة، وامتنعت عليھم فأفرجوا عنھا، واستقدمه أخوه أبو زيد إثر ذلك لينصره من عساكر بني مرين

  .فأجابه وقدم عليه بخالد وقومه، وخرج األمير أبو زيد مع خالد إلى منازلة تونس تكاثفوا عليه، وضاق به الحصار

بھا مدة وعساكر بني مرين قد مألت عليه  واستخلف على قسنطينة أخاه أبا العباس فدخلھا ونزل بقصور الملك منھا، وأقام

وأنه أبلغ في المدافعة والحماية لما كانوا يتوقعون من زحف العساكر إليھم من بجاية  الضاحية فدعاه األولياء إلى االستبداد

وزحف عبد هللا بن علي صاحب بجاية إلى قسنطينة في سنته، وفي سنة سبع . فأجاب وبويع سنة خمس وخمسين، وانعقد أمره

الحصار عن قسنطينة، وكان األمير أبو  وتنفس مخنق. ثم أجفل آخراإلرجاف كما ذكرناه. بعدھا فحاصرھا ونصب المجانيق

زيد أخوه لما ذھب مع خالد إلى تونس ونازلھا امتنعت عليه، ورجع وقد استبد أخوه بأمر قسنطينة فعدل إلى بونة وراسل أبا 

محمد بن تافراكين في سكنى الحضرة والنزول لھم عن بونة فأجابه ونزل عنھا األمير أبو زيد لعمه السلطان أبي إسحق، 

  .تحول إلى تونس فأوسعوا له المنازل وأسنوا الجرايات والجوائز، وأقام في كفالة عمه إلى أن كان من أمره ما نذكرهو

  :الخبر عن واقعة موسي بن إبراھيم واستيالء أبي عنان بعدھا علي قسنطينة وما تخلل ذلك من األحداث
وتبين ألھل الضاحية . فأحسن دفاعھا عن بلده ة، وبني مرينلما استبد السلطان أبو العباس باألمر وزحفت إليه عساكر بجاي

مخايل الظھور فيه فداخله رجاالت من سدويكش من أوالد المھدي بن يوسف في غزو موسى بن إبراھيم وكتائبه المجمرة 

ً عن أخيه يعقوب ظھير بني مرين ومناصحھم . فأجاب ببني ياورار، ودعوا إلى ذلك ميمون بن علّي بن أحمد وكان منحرفا

وسرح السلطان أخاه أبا يحيى زكريا معھم بمن في جملته من العساكر وصبحوھم في غارة شعواء، فلما شارفوھم ركبوا إليھم 

فتقدموا قليال ثم أحجموا واختّل مصاّفھم واحيط بھم، وأثخن ة ائد العساكر موسى بن إبراھيم بالجراحة واستلحم بنوه زّيان وأبو 

في آخرين من أمخالھم،  وتتبعوا بالقتل والنھب إلى أن استبيحوا ونجا  كانوا اسود ھياج وفرسان ملحمةالقاسم ومن إليھم، و

ولما بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد، وفتح ديوان العطاء وبعث وزراءه للحشد في . فلھم إلى بجاية ولحقوا بالسلطان أبي عنان

  .الجھات

ى بن إبراھيم بقعود عبد هللا بن علي صاحب بجاية عن نصره فسخطه ونكبه واعترض الجنود وأزاح العلل، وشكى له موس

وعقد مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود، وتلوم بعده أشھراً في تجھيز العساكر، وبعث السلطان أبو العباس أخاه أبا يحيى إلى 

ً لعمه السلطان أبي إسحق فأعجله األمر عن اإلياب إليه، وارتحل أبو عن ثم بعث في مقدمته . ان في عساكرهتونس صريخا

وزيره فارس بن ميمون بن ودرار، وزحف على أثره في ربيع سنة ثمان وخمسين وسبعمائة، وأغذ السير إلى قسنطينة وقد 

فلما نزل بساحتھا، وقد طبق األرض الفضاء بجيوشه وعساكره وجم أھل البلد، وأدركھم الدھش . نازلھا وزيره ابن ودرار قبله

ثم نزل إليه فكفاه تكرمة . وتسللوا إليه وتحيز السلطان أبو العباس إلى القصبة فامتنع بھا حتى توثق لنفسه بالعھدفانفضوا 

ً وبنى له الفساطيط في جواره وربت . ثم بدا له في أيام قالئل فنقض عھده وأركبه السفن إلى المغرب، وأنزله بسبتة. ورحبا

ولما استولى عقد على قسنطينة لمنصور . لت في طاعته، وفر عنھا عمال الحضرةعليه الحرس، بعث خالل ذلك إلى بونة فدخ

ثم بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراكين في األخذ بطاعته والنزولى عن تونس . بن خلوف شيخ بني يابان من قبائل بني مرين

عد أن جھز له العساكر وما يصلحه من فردھم، وأخرج سلطانه المولى أبا إسحق مع أوالد أبي الليل ومن إليھم من العرب ب

اآللة والجند وأقام ھو بتونس وأجمع أبو عنان النھوض إليه، ووفد إليه أوالد مھلھل يستحثونه لذلك فسرح معھم عسكراً في 
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بني مرين وصاحب الشورى في مجلسه، وسرح . كبير تيربيعين من قبائل البر لنظر يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطي

را في أسطول لنظر محمد بن يوسف المعروف باألبكم من بني األحمر من الملوك باألندلس لھذا العھد، فسبق عسكراً آخ

واتيح لھم الظھور فخرج عنھا أبو محمد بن تافراكين، ولحق بالمھدئة، . األسطول وصبحوا تونس وقاتلوھا يوماً أو بعض يوم

وخمسين وسبعمائة، وحّق لھم الزھور فخرج عنھا أبو محمد  واستولت عساكر بني مرين على تونس في رمضان سنة ثمان

ثم دعاه أوالد مھلھل إلى الخروج . بن تافراكين، ولحق يحيى بن رحو بعسكره فدخل البلد، وأمضى فيھا أوامر السلطان

لك جاھر يعقوب بن وفي خالل ذ. لمباغتة أوالد أبي الليل وسلطانھم فخرج معھم لذلك، وأقام ابن األحمر وأھل األسطول بالبلد

علي بالخالف لما تبين من نكر السلطان أبي عنان وإرھاف حده للعرب، ومطالبتھم بالرھن، وقبض أيديھم عن األتاوات 

ومسح أعطافه بالمدارات فلم يقبلھا يعقوب بالرمل، وأتبعه السلطان فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالتل والصحراء 

  .فخربھا وانتسفھا

بمن معه من العرب للقائه، وانتھوا إلى فحص  قسنطينة وارتحل منھا يريد أفريقية، وقد نھض المولى أبو إسحق ثم رجع إلى

ثم تمشت رجاالت بني مرين وائتمروا في الرجوع عنه حذراً أن يصيبھم بأفريقية ما أصابھم من قبل فانفضوا متسللين . سبتة

لقدوم على أفريقية فرجع إلى المغرب بمن بقي معه، واتع العرب آثاره، ولما خف المعسكر من أھله أقصر عن ا. إلى المغرب

ولما أطل عليھا ثار أھل البلد بمن كان . وبلغ الخبر إلى أبي محمد بن تافراكين بمكان منجاته من المھدّية فصار إلى تونس

ى الحضرة وأعاد ما طمس من عندھم من عسكر بني مرين وعاملھم فنجوا إلى األسطول، ودخل أبو محمد بن تافراكين إل

ولحق به السلطان أبو إسحق بعد أن تقدم األمير أبو زيد في عسكر الجنود والعرب التباع آثار بني مرين ومنازلة . الدولة

ً فامتنعت عليه فانكفأ راجعأ إلى الحضرة ولم يزل . قسنطينة فأتبعه إلى تخوم عملھم ورجع أبو زيد إلى قسنطينة وقاتلھا أياما

ً بھا إلى أن ھلك عفا هللا عنهمقيم ً كما قلناه، فلما بلغھم أن . ا وكان أخوه أبو يحيى زكريا قد لحق بتونس من قبل صريخا

قسنطينة قد احيط بھا تمسكوا به فلحق به الفل من مواليھم وصنائعھم فكانوا معه إلى أن يسر هللا أسباب الخير والسعادة 

لى األمر من بعد مھلك أبي عنان كما نذكر، وما إيالته على الخلق فطلع على الرعايا للمسلمين، وأعاد السلطان أبا العباس إ

ورتع الناس من دولته في ظل ظليل ومرعى جميل كما نذكره . أيدي العدوان بالعدل واألمان وشمول العافية واإلحسان، وكف

  .بعد إن شاء هللا

  :ه في دعوة أبي عنان ثم نزوله عنھا إلى الطاعة وتصاريف ذلكالخبر عن انتقاض األمير أبي يحيي زكريا بالمھدية ودخول
المھدّية يعذھا للدولة وزراً من حادث ما يتوقعه  كان الحاجب أبو محمد عند رجوعه إلى الحضرة صرف عنايته إلى تحصين

مير زكريا أخي من المغرب وأھله، فشّيد من أسوارھا وشحن باألقوات واألسلحة مخازنھا ومستودعاتھا، وعقد عليھا لأل

من أوليائه وذويه مستبداً عليه فقام على  وبعث على حجابته أحمد بن خلف. السلطان أبي إسحق، وكان في كفالته وأنزله بھا

ثم ضجر األمير أبو يحيى زكريا من االستبداد عليه، واستنكف من حجره في سلطانه فبيت أحمد بن . ذلك حوالً أو بعضھا

ً ألبي محمد بن  خلف فقتله، وبعث عن أبي العباس أحمد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقيم له رسم الحجابة بما كان مناوئا

. تافراكين فوصل إليه، وطّيروا بالخبر إلى السلطان أبي عنان صاحب المغرب وبعثوا إليه ببيعتھم واستحثوه لصريخھم

مه، ولحق المولى أبو يحيى زكريا بقابس، واستولى واضطراب أمرھم وسرح أبو محمد بن تافراكين إليھا العسكر فأجفلوا أما

عليھا العسكر واستعمل عليھا أبو محمد بن تافراكين محمد بن الجكجاك من ترابة ابن ثابت اصطنعه عندما وقعت الحادثة على 

شحنه بالمقاتلة ولما وصل الخبر إلى أبي عنان بشأن المھدية جھز إليھا األسطول و. طرابلس، ولحق به فاستعمله على المھدية
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والرجل وعين الوالي والخاصة فألفوھا قد رجعت إلى إيالة الحضرة، ووصل إليھا ابن الجكجاك وقام بھا وحسن غناؤه فيھا 

  .إلى أن كان من أمره ما نذكر

وأصھر بالزواودة ونزل على يعقوب بن علي  ثم بعثوه. وأقام األمير زكريا بقابس، وأجلب به أبو العباس بن مكي على تونس

ولما استولى أخوه أبو إسحق على بجاية استعمله على سدويكش بعض األعوام، ولم . إليه في إبنة أخيه سعيد، فعقد له عليھا

  .أعلممائة كما نذكره بعد وهللا تعالى يزل بين الزواودة إلى أن ھلك سنة ست وسبعين وسبع

  :ة الحفصية إليھاالخبر عن استيالء السلطان أبي إسحق علي بجاية وإعادة الدعو
لى لما رجع السلطان أبو عّنان من قسنطينة إلى المغرب أراح بسبتة، وسرح عساكره من العام المقبل إلى أفريقية لنظر وزيره 

سليمان بن داود فسار في نواحي قسنطينة ومعه ميمون بن علي بن أحمد أديل به من يعقوب على قومه من الزواودة، وعثمان 

وحضر معه يوسف بن مزني عامل الزاب، أوعز إليه السلطان بذلك فدوخ . ن شيخ أوالد سّباع منھمبن يوسف بن سليما

وھلك السلطان أبو عّنان إثر قفوله سنة . ثم انكفأ راجًعا إلى المغرب. الجھات وانتھى إلى آخر وطن بونة، واقتضى المغارم

ة أخيه السلطان أبي سالم كما نذكره، وكان أھل بجاية ثم استقام على طاع. تسع وخمسين وسبعمائة، واضطرب أمر المغرب

قد نقموا على عاملھم يحيى بن ميمون من بطانة السلطان أبي عّنان سوء ملكته وشدة سطوته وعسفه فداخلوا أبا محمد بن 

ض من تونس ومعه تافراكين على البعد في التوثب به، فجھز إليھم السلطان أبا إسحق بما يحتاج إليه من العساكر واآللة، ونھ

ولما أطلوا . وتلقاھم يعقوب بن علي وظاھرھم على أمرھم، وسار أخوه أبو دينار في جملتھم. إبنه أبو عبد هللا على العساكر

على بجاية ثارت الغوغاء بيحيى بن ميمون العامل، كان عليھم منذ عھد السلطان أبي عنان فألقى بيده وتقبض عليه وعلى من 

بوا السفين إلى الحضرة، وأودعھم أبو محمد بن تافراكين سجونه تحت كرامة وجراية، إلى أن من عليھم كان من قومه، وأرك

ودخل السلطان أبو إسحق إلى بجاية سنة إحدى وستين وسبعمائة، واستبد بھا بعض . من بعد ذلك وأطلقھم إلى المغرب

دم إبنه ونصب لوزارة السلطان أبا محمد عبد الواحد بن ثم استق. االستبداد وحاجبه وكافله أبو محمد يدبر أمره من الحضرة

وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن صالح من . محمد من أكمازير من مشيخة الموحدين فكان يقيم لھم رسم الحجابة

إلى أن كان ما زعانفة بجاية وأوغادھا، التص عليه الشرار والدعار وأصبحت له بھم شوكة كان له بھا تغلب على الدولة، 

  .نذكره إن شاء هللا تعالى وهللا أعلم

  :الخبر عن فتح جربة ودخولھا في دعوة السلطان أبي إسحق صاحب الحضرة
قليالً، طولھا من المغرب إلى المشرق  ھذه الجزيرة جربة من جزر ھذا البحر الذي يمر قريبا من قابس وإلى الشرق عنھا

وبينھا وبين قرقنة في ناحية . ومن ناحية الشرق خمسة عشر ميالً . عشرون مياًل  ستون ميالً، وعرضھا من ناحية المغرب

المغرب ستون ميال، وشجرھا التين والنخل والزيتون والعنب، واختّصت بالتفاح وعمل الصوف للباسھم يتخذون منه األكسية 

وأھلھا من البربر من كتامة، وفيھم . س للباسھمفينتقيه النا وتجلب منھا إلى األقطار. المعلمة لالشتمال، وغير المعلمة للّباس

ً على رأي . إلى اآلن سدويكش وصدغيان من بطونھم، وفيھم أيضا من نفزة وھوارة وسائر شعوب البربر وكانوا قديما

ة الوھبية وھم بالناحية الغربية، ورياستھم ببني سمومن، والنكارة وھم بالناحي: الخوارج وبقي بھا إلى اآلن فريقان منھم

وكان فتحھا أول اإلسالم على يد رويفع بن ثابت . والظھور والرياسة على الكل لبني سمومن. وجربة فاصلة بينھما. الشرقية

بن سكن بن عدي بن حارثة من بني ملك بن النجار من األنصار من جند مصر، واله معاوية على طرابلس سنة ست وأربعين 

ولم تزل . بعدھا، وشھد الفتح حنش بن عبد هللا الصنعاني ورجع إلى برقة فمات بھافغزا أفريقية وفتح جربة سنة سبع وسبعين 
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ولما كان شأن أبي يزيد سنة إحدى وثالثين وثلثماية فأخذوا . في ملكة المسلمين إلى أن دخل دين الخوارج إلى البربر فأخذوا به

  .بدعوته بعد أن دخلوھا عنوة، وقتل مقدمھا يومئذ ابن كلدين وصلبه

ولما غلبت العرب صنھاجة على الضواحي وصارت لھم أخذ أھل . استردھا المنصور إسماعيل، وقتل أصحاب أبي يزيد ثم

بأساطيله  ثم غزاھم علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس سنة تسع وخمسمائة. جربة في إنشاء األساطيل وغزو السواحل

م تغلب النصارى عليھا سنة تسع وعشرين وخمسمائة عند تغلبھم على ث. إلى أن انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح الحال

ثم تغلبوا عليھا ثانية وسبوا أھلھا واستعملوا على . ثم ثار أھلھا عليھم وأخرجوھم سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. سواحل أفريقية

ن غلب عليھا الموحدون أيام عبد ثم عادت للمسلمين ولم تزل مترددة بين المسلمين والنصارى إلى أ. الرعية وأھل الفلح

ثم افترق أمرھم بعد حين واستبد المولى أبو زكريا ابن السلطان . المؤمن، واستقام أمرھا إلى أن استبد بنو أبي حفص بأفريقية

 أبي إسحق بالناحية الغربية، وشغل صاحب الحضرة بشأنه كما قدمناه، فتغلب على ھذه الجزيرة أھل صقلية سنة ثمان وثمانين

وأھم . ويجاوره  حفير وسوران. وستمائة وبنوا بھا حصن القشتيل مربع الشكل في كل ركن منه برج، وبين كل ركنين برج

المسلمين شأنھا، ولم تزل عساكر الحضرة تتردد إليھا قط تقدم إلى أن كان فتحھا أيام السلطان أبي بكر على يد مخلوف بن 

مائة واستضافھا ابن مكي صاحب قابس إلى عمله فأضافھا إليه، وعقد له عليھا الكماد من بطانته سنة ثمان وثالثين وسبع

  .فصارت من عمله سائر أيام السلطان ومن بعده

محمد بن تافراكين عن أبيه أبي عبد هللا، وكان  واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافراكين وبين ابن مكي، وبعث الحاجب أبو

ولما وصل إليه سرحه في العساكر لحصار جربة وكان أھلھا قد نقموا على ابن مكي . هفي جملة السلطان ببجاية كما قلنا

وكان أحمد بن . سيرته فيھم، ودشوا إلى أبي محمد بن تافراكين بذلك فسرح إليه إبنه في العساكر سنة ثالث وستين وسبعمائة

ً بطرابلس قد نزلھا منذ ملكھا من أيدي النصارى وجعلھا داراً أل مارته فنھض العسكر من الحضرة لنظر أبي عبد مكي غائبا

هللا ابن الحاجب أبي محمد، ونھض األسطول في البحر فنزلوا بالجزيرة وضايقوا القشتيل بالحصار إلى أن غلبوا عليه 

، كان واستعمل أبو عبد هللا بن تافراكين كاتبة محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون. وملكوه، وأقاموا به دعوة صاحب الحضرة

من صنائع الدولة منذ العھد، وكانت ألبيه قرابة من ابن عبد العزيز الحاجب يرقى بھا إلى والية األشغال بتونس مناھضاً ألبي 

 القاسم بن طاھر الذي كان يتوالھا يومئذ، فكان رديفه عليھا إلى أن ھلك ابن طاھر فاستبد ھو بھا منذ أيام الحاجب أبي محمد،

ا بخدمة ابن الحاجب، واختص بكتابته إلى أن استعمله على جربة عند استيالئه عليھا ھذه السنة، وانكفأ واتصل إبنه محمد ھذ

ً عليھا ً إلى الحضرة فلم يزل محمد بن أبي العيون واليا ثم استبد بھا على السلطان بعد مھلك الحاجب وفرار إبنه من . راجعا

  .ة أربع وسبعين وسبعمائة كما نذكره إن شاء هللالسلطان إلى أن غلبه عليھا السلطان أبو العباس سن

  : الخبر عن عودة األمراء من المغرب واستيالء السلطان أبي العباس علي قسنطينة
. لما ھلك السلطان أبو عنان قام بأمره من بعده وزيره الحسن بن عمر، ونصب إبنه محمد السعيد لألمر كما نذكره في أخباره

وكان . د هللا صاحب بجاية فتقبض عليه ألول أمره واعتقله حذراً من وثوبه على عمله فيما زعموكان يضطغن لألمير أبي عب

السلطان أبو العباس بسبتة منذ أنزله السلطان أبو عنان بھا، ورتب عليه الحرس كما ذكرنا، فلما انتزى على الملك منصور بن 

في طاعته سائر الممالك واألعمال بعث في السلطان أبي  سليمان من أعياص ملكھم، ونازل البلد الجديد دار الملك ودخل

ووافق ذلك إجازة السلطان أبي سالم من األندلس لطلب . وانتھى في طريقه إلى طنجة. العباس واستدعاه من سبتة فنھض إليه

أمره إلى أن  وكان أول ما استولى عليه من أعمال المغرب طنجة وسبتة فاتصل به السلطان أبو العباس وظاھره على. ملكه
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  وسرح. نزع إليه قبيلة بنو مرين عن منصور بن سليمان المنتزي على ملكھم فاستوسق أمره واستتب سلطانه به، ودخل فاس

ورعى للسلطان أبي العباس ذمة سوابقه القديمة والحادثة فرفع مجلسه . ألمير أبا عبد هللا من اعتقال الحسن بن عمر كما قدمناه

بالمظاھرة على أمره، واستقروا جميعاً في إيالته إلى أن كان من تغلب السلطان أبي سالم على تلمسان  وأسنى جرايته، ووعده

. واتصل به ثورة أھل بجاية بعاملھم يحيى بن ميمون و رجاالت قبيلھم فامتعض لذلك. والمغرب ألوسط ما ذكره في أخبارھم

العباس عن قسنطينة دار إمارته ومثوى عزه  للسلطان أبيونزل . وحين قفل إلى المغرب نفض يده من األعمال الشرقية

ومنبت ملكه فأوعز إلى عاملھا منصور بن خلوف بالنزول له عنھا، وسرحه إليھا، وسرح معه األمير أبا عبد هللا ابن عمه 

وارتحلوا . معرةلطلب حقه في بجاية واألجالب على عمه السلطان أبي إسحق جزاء لمال نال من بني مرين عند افتتاحھا من ال

فأما السلطان أبو العباس فوقف منصور . من تلمسان في جمادى من سنة إحدى وستين وسبعمائة وأغذوا السير إلى مواطنھم

بن مخلوف عامل البلد علي خطاب سلطانه بالنزور عن قسنطينة فنزل وأسلمھا إليه، وأمكنه منھا فدخلھا شھر رمضان سنة 

سرير ملكه منھا وتباشرت بعودته مقاصر قصورھا فكانت مبدأ سلطانه ومظھراً لسعادته  إحدى وستين وسبعمائة، واقتعد

ً لدولته على ما نذكر بعد وأما األمير أبو عبد هللا صاحب بجاية فلحق بأول وطنھا، واجتمع إليه أوالد سباع أھل . ومطلعا

ً وامتنعت عليه فرحل. ضاحيتھا وقفرھا من الزواودة  عنھا إلى بنى ياورار ، واستخدم أوالد  محمد بن  ثم زحف إليھا أياما

يوسف والعزيزين أھل ضاحيتھا من سدويكش ثم نزعوا عنه إلى خدمة عمه ببجاية فخرج إلى القفر مع الزواودة إلى أن كان 

  .من أمره ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :تيالئه عليھاالخبر عن وصول األخ األمير أبي يحيي زكريا من تونس وافتتاحه بونة واس
كان األمير أبو يحيى زكريا منذ بعثه أخوه أبو العباس إلى عمھما السلطان أبي إسحق صريخاً لھم لم يزل مقيماً بتونس، وبلغه 

استيالء السلطان أبي عنان على قسنطينة فخشي الحاجب أبو محمد بن تافراكين بادرته، وتوقع زحفه إليه وغلبه إياه على 

وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد . صر جناحه في أخيه، ويتوثق به فاعتقله بالقصبة تحت كرامة ورعيورأى أن يح. األمر

وزحف  ولما وصل األمير أبو يحيى إلى أخيه بقسنطينة عقد له عن العساكر،. مراوضة في السلم فأطلقه وانعقد بينھما السلم

ً لعمله واستمرت حالھا إلى بونة فملكھا سنة إثنتين وستين وسبعمائة، وعقد له علي ھا وأنزله بھا مع العساكر وأصارھا نجما

  .إلى أن كان ما نذكره إن شاء هللا تعالى على ذلك 

  :الخبر عن استيالء األمير أبي عبد هللا علي بجاية ثم على تدلس بعدھا
ب كما قدمناه ولزم صحابته أوالد لما قدم السلطان أبو عبد هللا من المعرب، ونازل بجاية فامتنعت عليه خرج إلى أحياء العر

وأقام بين ظھرانيھم وفي حللھم متعھداً في طلب بجاية برحلة الشتاء والصيف، . يحيى بن علي بن سباع بعد توالي الوفاء بھا

ازل وتكفلوا نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه بتلك المسيلة من أوطانھم وتجافوا له عن جبايتھم وأقام على ذلك سنين خمساًَ◌ ين

وتحول في السنة الخامسة عنھم إلى أوالد علي بن أحمد، ونزل على يعقوب بن علي فأسكنه . بجاية في كل سنة منھا مراراً 

بمقرة من بالده إلى أن بدا لعمه المولى أبي إسحق رأيه في اللحاق بتونس لما توقع من مھلك حاجبه وكافله أبي محمد بن 

ره مغبته، ووقع من ذلك في نفوس أھل بجاية انحراف عنه وحرج أمرھم وراسلوا تافراكين، أسره إليه بعض الجند فحذ

وظاھره على ذلك يعقوب بن علي وأخذ له العھد على رجاالت سدويكش أھل . أميرھم األقدم أبا عبد هللا من مكانه بمقرة

 ً م على التقويض عنھم، وسئموا ملكة علي ثم استيقن الغوغاء اعتزام سلطانھ. الضاحية، وارتحلوا معه إلى بجاية ونازلھا أياما

. بن صالح الذي كان عريفاً عليھم فثاروا به ونبذوا عھده، وانفضوا من حوله إلى األمير أبي عبد هللا بالحرّسة من ساحة البلد
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ارته في ثم قادوا إليه عضه أبا إسحق فمن عليه وخلى سبيله إلى حضرته فلحق بھا واستولى أبو عبد هللا على بجاية محل أم

رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة وتقبض على علّي بن صالح ومن معه من عرفاء الغوغاء أھل الفتنة فاستصفى أموالھم، 

لشھرين من ملكه بجاية فغلب عليھا عمر بن موسى عامل بني عبد الواد،  ثم نھض إلى تدلس. ثم أمضى حكم هللا في قتلھم

وبعث عني من األندلس كنت مقيماً بھا نزيالً عند السلطان . خمس وستين وسبعمائةومن أعياص قبيلھم وتملكھا في آخر سنة 

أبي عبد هللا بن أبي الحاج بن األحمر في سبيل اغتراب ومطاوعة تقلب منذ مھلك السلطان أبي سالم الجاذب بضبعي إلى 

لما استدعاني ھذا األمير أبو عبد هللا ف. تنويھه، والراقي بي في خطط كتابته من ترسيل  وتوقيع ونظر في المظالم وغيرھا

فأجزت البحر شھر ..]   …األية[}ولو شاء رّبك ما فعلوه ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير{ بادرت إلى امتثاله  

 في ذلك المقام المحمود إلى أن أذن هللا جمادى من سنة ست وخمسين وسبعمائة، وقلدني حجابته ودفع إلي أمور مملكته، وتمت

  .بانقراض أمره وانقطاع دولته، و الخلق واألمر وبيده تصاريف األمور

  عن مھلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين واستبداد سلطانه من بعده  رالخب
كان السلطان أبو إسحق آخر دولته ببجاية قد تحّين مھلك حاجبه المستبد عليه أبي محمد بن تافراكين لما كان أھل صناعة 

واستولى عليه ثم أطلقه إلى . دثونه بذلك، فأجمع الرحلة إليھا، وانفض عنه أھل بجاية إلى ابن أخيه كما قدمناهالتنجيم يح

وتلقاه أبو محمد بن تافراكين، ورآه مرھف الحد لالستبداد الذي . حضرته فلحق بھا في رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة

وقاد إليه الجنائب ومنحه من الذخائر . انعة، وازدلف بأنواع القرباتلفه ببجاية فكايله بصاع الوفاق، وصارفه نقد المص

ثم كان . ثم أصھر إليه السلطان في كريمته فعقد له عليھا وأعرس السلطان بھا. واألموال، وتجافى له عن النظر في الجباية

ه من المدرسة التي اختطھا مھلكه عقب ذلك سنة ست وستين وسبعمائة فوجم السلطان لنعيه وشھد جنازته حتى وضع بملحد

وقام على قبره باكيا وحاشيته يتناولون التراب حثيا على جثده فغرب في الوفاء معه بما . لقراءة العلم إزاء داره جوفي المدينة

  .تحدث به الناس، واستبد من بعده بأمره وأقام سلطانه لنفسه

ج منھا بالعسكر للجباية والتمھيد، فلما بلغه خبر مھلك أبيه خر. وكان أبو عبد هللا الحاجب ابن أبي محمد غائبا عن الحضرة

داخلته الظنة وأوجس الخيفة فصرف العسكر إلى الحضرة، وارتحل مع حكيم من بني سليم، وعرض نفسه على معاقل أفريقية 

. بھم على المھديةفصده محمد بن أبي العيون كاتبه عن جربة، فحمد بن الحكم صنيعه وطاف . التي كان يظن أنھا خالصة لھم

وبعث إليه السلطان بما رضيه من األمان فأصحب بعد النفور وبادر إلى الحضرة فتلقاه السلطان بالبر والترحيب، وقلده 

حجابته وأنزله على مراتب العز والتنويه والشرف ونكر ھو مباشرة السلطان للناس ورفعه للحجاب، ولم  يرضه لما ألف من 

فأظلم الجو بينه وبين السلطان، ودبت عقارب السعاية لمھاده الوثير فتنكر وخرج من تونس ولحق   االستبداد منذ عھد أبيه

بقسنطينة ، ونزل بھا على السلطان أبي العباس مرغبا له في ملك تونس ومستحثا فأنزله خير نزيل ووعده بالنھوض معه إلى 

واستبد السلطان أبو إسحاق بعد . صاحبھا من الفتنة كما نذكره بعد أفريقية بعد الفراغ من أمر بجاية لما كان بينه وبين ابن عمه

وعقد على حجابته ألحمد بن إبراھيم اليالفي مصطنع الحاجب أبي محمد من  مفر ابن تافراكين عنه، ونظر في أعطاف ملكه،

رجال دولته وصنائع  طبقة العمال، وعلى العساكر والحرب لمواله منصور سريحه من المعلوجي، ورفع الحاجب بينه وبين

ملكه حتى باشر جباة الخراج وعرفاء الحشم، وأوصلھم إلى نفسه وألغى الوسائط بينھم وبينه إلى حين مھلكه كما نذكر ذلك إن 

  .شاء هللا تعالى وهللا أعلم
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  :عن استيالء السلطان أبي العباس علي بجاية وملك صاحبھا ابن عمه رالخب
جاية واستقل بإمارتھا تنكر للرعية وساءت سيرته فيھم بإرھاف الحد للكافة وإسخاط الخاصة، لما ملك األمير أبو عبد هللا ب

فنغلت الصدور ومرضت القلوب واستحكمت النفرة، وتوجھت الصاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العباس بقسطنية لما كان 

. ھا المنافسة في تخوم العمالتين منذ عھد اآلباءوكانت بينھم فتنة وحروب جرت. استفسد منه وأعلن بلذته وأقوم على سلطانه

وربما . وكان السلطان أبو العباس أيام نزوله على السلطان أبي سالم محمود السيرة والخالل مستقيم الطريقة في مثوى اغترابه

ا استولى وشغل بذلك ضميره فلم. كان ينقم على ابن عمه ھذا بعض النزعات المعرضة لصاحبھا للمالمة وستثقل نصيحته

واعتلق منه يعقوب بن علي بذمة في المظاھرة على . على بجاية عاد إلى الفتنة فتنبه، وشفر عزائمه لھا فكان مغلبا فيھا

ثم جھز ھو العساكر من بجاية لمزاحمة تخوم قسطنطينة ففضھا أبو . السلطان أبي العباس فلم يغن عنه، وراجع يعقوب سلطانه

سه في العساكر، وتراجع العرب من أوالد سباع بن يحيى وجمع ھو أوالد محمد وزحف فيھم وفي العباس فنھض إليه ثانية بنف

عسكر من زناتة، والتقى الفريقان بناحية سطيف فاختل مصاف أھل بجاية وانھزموا، واتبعھم السلطان أبو العباس إلى 

  .تاكرارت وجال في عمله ووطىء نواحي وطنه، وقفل إلى بلده

و عبد هللا إلى بجاية وقد استحكمت النفرة بينه وبين أھل بلده فدسوا إلى السلطان أبي العباس بقسطنطينة بالقدوم ودخل األمير أب

عليھم، فوعدھم من العام القابل وزحف سنة سبع وستين في عساكره وشيعته من الدواودة أوالد محمد، وانضوى إليه أوالد 

وعسكر األمير أبو عبد هللا بلبزو في جمع قليل من . ما نكروا من أحوال سلطانھمسباع شيعة بجاية بالجوار والسابقة القديمة ل

السلطان بمعسكره من لبزو، وصبحه في غارة شعواء فانفض جمعه،  األولياء، وأقام بھا يرجو مدافعة ابن عمه بالصلح فبيته

وأغذ السلطان أبو . تل قعصا بالرماحواحيط به وانتھب المعسكر ومر إلى بجاية فأدرك في بعض الطريق وتقبض عليه، وق

العباس السير إلى بجاية فأدرك بھا صالة الجمعة تاسع عشر شعبان من سنة سبع وستين، وكنت بالبلد مقيما فخرجت إليه في 

، وأشار إلي باالصطناع واستوسق له ملك جده األمير أبي زكريا األوسط في الغور العربية. المأل، وتلقاني بالمبرة والتنويه

ثم توخمت الحنقة في نفسي وأذنته في االنطالق فأذن لي تكرما وفضال وسعة صدر ورحمة، . وأقمت في خدمته بعض شھر

ثم تحولت عنه إلى بسكرة ونزلت على ابن مزني إلى أن صفا الجو، واستقبلت من أمري ما . ونزلت على يعقوب بن علي

في خبر طويل نقصه من شأني فاذن لي، وقدمت عليه فقابلتني وجوه  استدبرت، واستأذنته لثالث عشرة سنة من انطالقي عنه

  .عنايته، وأشرقت علي أشعة بجعته كما نذكر ذلك من بعد إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن زحف أبي حمو وبني عبد الواد إلى بجاية  ونكبتھم عليھا وفتح تدلس من أيديھم بعدھا
اشتدت الفتنة بينه وبين ابن عمه السلطان أبي العباس مع ما كان بينه وبين بني عبد كان األمير أبو عبد هللا صاحب بجاية لما 

الواد من الفتنة عند غلبه إياھم على تدلس، يكابد عن حمل العداوة من الجانبين وصغى إلى مھادنة بني عبد الواد فنزل لھم عن 

ھم أبي حمو بتلمسان، وأصھر إليه أبو حمو في ابنته وأوفد رسله على سلطان. تدلس، وأمكن منھا قائد العسكر المحاصر لھا

فلما غلبه السلطان أبو العباس على بجاية، وھلك في مجال حربه أشاع أبو حمو . فعقد له عليھا وزفھا إليه بجھاز أمثالھا

ف من قومه وزحف من تلمسان يجر الشوك والمدد في آال. االمتعاض له لمكان الصھر، وجعلھا ذريعة إلى الحركة على بجاية

وتراجع العرب حتى انتھى إلى وطن حمزة فأجفل أمامه أبو الليل بن موسى بن زغلي في قومه بني . وطبقات العسكر والجند

ً ، وكان فيھم يحيى . يزيد، وتحصنوا في جبال زواوة المّطلة على وطن حمزة وبعث إليه رسله القتضاء طاعته فأوثقھم كتافا
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السلطان أبي العباس إلى أبي حمو، وكان عيناً علي غرات أبي الليل ھذا بما بينھما من المربى حامد أبي محمد صالح نزع من 

  .والجوار في الوطن فجاء في وفد الرسالة عن أبي حمو فتقبض عليھم وعليه، فقتله وبعث برأسه إلى بجاية

ً  وامتنع على أبي حمو وعساكره فأجلبوا على بجاية، ونزل معسكره بساحتھا وقاتلھا . وجمع الفعلة على اآلالت للحصار. أياما

وكان السلطان أبو العباس بالبلد وعسكره مع مواله بشير بتكرارت، ومعھم أبو زيان بن عثمان بن عبد الرحمن، وھو ابن عم 

ونزل على السلطان أبي إسحق . أبي حمو من أعياص بيتھم، وكان من خبره أنه كان خرج من المغرب كما نذكره في أخباره

ولما غلب األمير أبو عد هللا على تدلس بعث إليه من تونس . الحاجب حق بيته فأوسع في كرامته بالحضرة ورعى له أبو محمد

. ليوليه علمھا، ويكون ردأء بينه وبين بني حمو ويتفرغ ھو لألجالب على وطن قسنطينة فبادر إلى اإلجابة وخرج من تونس

ً ومر السلطان أبو العباس بمكانه من قسن فلما غلب على بجاية وبلغه الخبر بزحف . طينة فصده عن سبيله واعتقله عنده مكرما

وخرج في معسكر مواله  . أبي حمو أطلقه من اعتقاله ذلك، واستبلغ في تكرمته وحبائه، ونصبه للملك وجھز له بعض اآللة

  .فهبشير ليجأجىء  به بني عبد الواد عن ابن عمه أبي حمو لما سئموا من ملكته وعن

معھم فراسلوا أبا زيان وائتمروا بينھم في  وكان زغبة عرب المغرب األوسط في معسكر أبي حمو، وكانوا حذرين مغبة أمر

ثم تحينوا لذلك أن يشب الحرب بين أھل البلد وأھل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجة، وانفض المعسكر . األرجاف بالمعسكر

لد فكظت بزحامھم وتراكموا عليھا فھلك الكثير منھم، وخففوا من األثقال والعيال وانتھوا إلى مضائق الطرقات بساح الب

ً واحتلبت حظاياه إلى السلطان فوھبھا . والسالح والكراع ما ال يحيط به الوصف وأسلم أبو حمو عياله وأمواله فصارت نھبا

ه وزيره عمران بن موسى عن مركوبه فكان ونجا أبو حمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده فنزل ل. البن عمه

ثم لحق منھا بتلمسان واتبع أبو زيان أثره واضطرب المغرب األوسط كما نذكره في . نجاؤه عليه، ولحق بالجزائر في الفل

 وخرج السلطان أبو العباس من بجاية على إثر ھذه الواقعة فنازل تدلس وافتتحھا وغلب عليھا فن كان بھا من عمال. أخباره

بني عبد الواد، وانتظمت الثغور الغربية كلھا في ملكه كما كانت في ملك جذه األمير أبي زكريا األوسط حين قسم الدعوة 

  .الحفصية بھا إلى أن كان ما نذكره بعد إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن زحف العساكر إلى تونس
صاحب الحضرة لحق بحلل أوالد مھلھل  إسحق السلطان أبيكان أبو عبدهللا ابن الحاجب أبي محمد بن تافراكين لما نزع عن 

ً على السلطان أبي العباس فاتح سنة سبع وستين وسبعمائة يستحثونه إلى الحضرة ويرغبونه في  من العرب ووفدوا جميعا

ملته فلما وصاروا في ج. وزحف إليھا في حركة الفتح. ملكھا فاعتذر لھم بما كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب بجاية

استكمل فتح بجارة سرح معھم أخاه المولى أبا يحيى زكريا في العساكر فصاروا معه إلى الحضرة، وابن تافراكين في جملته 

ً وامتنعت عليھم فأقلعوا على سلم ومھادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينھم وقفل المولى أبو يحيى بعسكره  فنازلوھا أياما

  .تافراكين بالسلطان فلم يزل في جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذكرولحق ابن . إلى مكان عمله

  :الخبر عن مھلك السلطان أبي إسحق صاب الحضرة ووالية ابنه خالد من بعده
لم تزل حال السلطان أبي إسحق بالحضرة على ما ذكرناه، وتخلف في الفتنة والمھادنة مع السلطان أبي العباس طوراً بطور، 

. ولته منصور أبي حمزة أمير بني كعب يستظھر به على أمره، ويستدفع برأيه وشوكته فخلص له سائر أيامهواستخلص لد

. وعقد سنة تسع وستين وسبعمائة البنه خالد على عسكر  لنظر محمد بن رافع من طبقات الجند من مغراوة مستبداً على إبنه

. حي بونة واكتساح نعمھا وجباية ضواحيھا فساروا إليھاوسرحه مع منصور بن حمزة وقومه، وأوعز إليھم بتدويخ ضوا
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وسرح األمير أبو يحيى زكريا صاحب بونة عسكره مع أھل الضاحية فأغنوا في مدافعتھم وانقلبوا على أعقابھم فكان آخر 

ومه ولما رجعوا إلى الحضرة تنكر السلطان لمحمد بن رافع قائد العسكر وخرج من الحضرة ولحق بق. العھد بظھورھم

وعلى إثر ذلك . واستقدمه السلطان بعد أن استعتب له فلما قدم تقبض عليه وأودعه السجن. بمكانھم من لحقه من أعمال تونس

كان مھلك السلطان فجاءة ليلة من سنة سبعين وسبعمائة بعد أن قضى وطراً من محادثة السمر، وغلبه النوم اخر ليله فنام، 

ثم راجعوا بصائرھم ودفعوا الدھش . استحال السرور، وعظم األسف وغلب على البطانة الدھشولما أيقظه الخادم وجده ميتاً ف

سريحه من المعلوجي  عن أنفسھم وتالفوا أمرھم بالبيعة إلبنه األمير أبي البقاء خالد فأخذھا له على الناس مواله منصور

وانفض المجلس وقد انعقد أمره إلى جنازة أبيه حمى . ةوحاجبه أحمد بن إبراھيم البالقي وحضر لھا الموحدون والفقھاء والكاف

وكان أول ما افتتحا به . واستبد منصور وابن البالقي على ھذا األمير المنصوب لألمر فلم يكن له تحكم عليھما. واروه التراب

طة مغاضباً لمقدمھا عد أمرھما أن تقبضا على القاضي محمد بن خلف هللا من طبقة الفقھاء، كان نزع إلى السلطان من بلده نف

ثم واله . هللا بن علي بن خلف، فرعى له نزوعه إليه واستعمله بخطة القضاء بتونس عند مھلك أبي علي عمر بن عبد الرفيع

قيادة العساكر إلى بالد الجريد وحربھم فكان فيه غناء، واستدفعوه مرات بجبايتھم يبعثون بھا إلى السلطان، ومرات بمصانعة 

وكان ابن البالقي يغص بمكانه من السلطان فلما استبد على ابنه أعظم فيه السعاية وتقبض . األرجاف بمعسكرهالعرب على 

ثم بعث عليھما من داخلھما في الفرار من االعتقال حتى دّبروه معه، وظھر . عليه، وأودعه السجن مع محمد بن علي بن رافع

ً وهللا متول ثم أظھر ابن }  وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون { ي الجزاء منه  على أمرھما فقتلھما في محبسھما خنقا

البالقي من سوء سيرته في الناس وجوره عليھم وعسفه بھم وانتزاع أموالھم، الھانة سبال األشراف ببابه منھم ما نقموه، 

  .ما نذكر إن شاء هللا تعالىوضرعوا إلى هللا في إنقاذھم من ملكته فكان ذلك على يد موالنا السلطان أبي العباس ك

  فتح تونس وبقية عماالت أفريقية
  بالدعوة الحفصية في سائر عماالت أفريقية وممالكھا الخبر عن فتح تونس واستيالء السلطان عليھا واستبداده

جبه لما ھلك السلطان أبو إسحق صاحب الحضرة سنة سبعين وسبعمائة كما قدمناه، وقام باألمرمواله منصور سريحه وحا

ً لم يناھز الحلم غراً فلم يحسنوا تدبير أمره وال سياسة سلطانه، وأستخلصوا  البالقي ونصبوا ابنه األمير خالدا لألمر صبيا

ثم قلبوا . لوقتھم منصور بن حمزة أمير بني كعب المتغلبين على الضاحية بما أطمعوه بسوء تدبيرھم في شركته لھم في األمر

بالسلطان أبي العباس وھو مطل عليھم بمرقبة من الثغور الغربية مستجمع للتوثب فاستحثه له ظھر المجن فسخطھم ولحق 

وكان األحق باألمر لشرف نفسه وجالله واستفحال ملكه . لملكھم وحرضه على تالفي أمرھم ورم ما تثلم من سياج دولتھم

أو استبداد سواه عليھم  ظر يعقب نظره فيھموسلطانه، وشياع الحديث عن عدله ورفقه وحميد سيرته وأمان أھل مملكته من ن

وكان أھل قسنطينة قد بعثوا بمثل ذلك فسرح إليھم أبا عبد هللا ابن الحاجب أبي محمد . فأجاب صريخه وشحذ للنھوض عزمه

توزر  بن تافراكين الختبار طاعتھم وابتالء دخلتھم فسار إليھم واقتضى بيعاتھم وطاعتھم، وسارع إليھا يحيى بن يملول مقدم

ثم خرج السلطان من بجاية . وانقلب عنھم وقد أخذوا بدعوة السلطان وأقاموھا. والخلف بن الخلف مقدم نفطة فأتوھا طواعية

في العسكر واغذ السير إلى المسيلة، وكان بھا إبراھيم ابن عمه األمير أبي زكريا األخير جأجأ به أوالد سليمان بن علي من 

تلمسان، ونصبوه لطلب حقه في بجاية من بعد أخيه األمير أبي عبد هللا وكان ذلك بمداخلة أبي الزواودة من مثوى اغرابه ب

فلما انتھى السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى إبراھيم عھده وتبرأوا منه، . حمو صاحب تلمسان ومواعيد بالمظاھرة مخلفة

ضرة وتلقته وفود أفريقية جميعاً بالطاعة، وانتھى إلى ثم نھض منھا إلى الح. ورجعوه من حيث جاء، وانكفأ راجعأ إلى بجاية
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ثم كشف عن مصدوقته وزحف إلى أسوارھا، وقد ترجل أخوه والكثير من . البلد فخيم بساحتھا أياماً يغاديھا القتال ويراوحمھا

وخامر . وا إلى داخل البلدبطانته وأوليائه فلم يقم لھم شيء حتى تسنموا األسوار برياض رأس الطابية، فنزل عنھا المقاتلة وفر

فلما رأوا أنھم أحيط . الناس الدھش وتبراوا بعضھم من بعض، وأھل الدولة في موكبھم وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة

ً بھم فخلصوا سلطانھم من البلد بعد عصب . وقصدوا باب الجزيرة فكسروا أقفاله بھم ولوا األعقاب وثار أھل البلد جميعا

وتقبض على األمير خالد واعتقل . لجند في أتباعھم فأدرك أحمد بن اليالقي فقتل وسيق رأسه إلى السلطانالريق، ومضى ا

  .ونجا العلج منصور سريحه برأس طمرة ولجام، وذھل عن القتال دون األحبة

يضطغنون عليھم ودخل السلطان القصر واقتعد أريكته، وانطلقت أيدي العيث في ديار أھل الدولة فاكتسحت بما كان الناس 

تحاملھم على الرعية واغتصاب أموالھم، فاضطرمت نار العيث في دورھم ومخلفھم فلم تكد أن تنطفىء، ولحق بعض أھل 

والذ الناس منه بالملك . العافية معرات من ذلك لعموم النھب وشموله حتى أطفأه هللا ببركة السلطان وجميل نيته وسعادة أمره

وتھافتوا عليه تھافت الفراش على الذبال يلثمون أطرافه، ويجأرون بالدعاء له ويتنافسون في التماح الرحيم والسلطان العادل، 

ودخل السلطان قصوره وخال بما ظفر من ملك آبائه، وبعث باألمير خالد وأخيه في األسطول إلى . الليل محياه إلى أن غشيھم

واستبد السلطان بأمره، وعقد ألخيه األمير أبي . واج إلى أن ھلكاقسنطينة فعصفت بھما الريح وانخرقت السفينة وتقاذفت األم

ً ألخيه، واستمر األمر عكى ذلك الى . يحيى زكريا على حجابته ورعى البن تافراكين حق انحياشه إليه ونزوعه فجعله رديفا

  .أن كان من أمره ما نذكر إن شاء هللا تعالى

  :أبي يحيي زكريا علي الحضرة وما كان عقب ذلك من نكبة ابن تافراكين الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة وأجالبه بالعم
وكان السلطان أبو إسحق يؤثره بمزيد العناية، . كان منصور بن حمزة ھذا أمير البدو من بني سليم بما كان سيد بني كعب

ية وأزعجوه منھا قد استطالت وكان بنو حمزة ھؤالء منذ غلبوا السلطان أبا الحسن على أفريق. وجعل له على قومه المزية

أيديھم عليھا وتقاسموھا أوزاعاً ، وأقطعھم أمراء الحضرة السھمان في جبايتھا زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيھا وأمصالھا، 

ً لھم على المظاھرة وإقامة الدعوة والحماية من أھل الثغور الغربية فملكوا األكثر منھا، وضعف سھمان السلطان . استئالفا

فلما استولى ھذا السلطان أبو العباس على الحضرة واستبد بالدعوة الحفصية كبح أعنتھم عن التغلب واالستبداد . نھم فيھابي

وبدا لھم ما لم يكونوا يحتسبونه فاحفظھم . وانتزع ما في أيديھم من األمصار والعماالت التي كانت من قبل خالصة للسلطان

زة وقلب ظھر المجن ونزع يده من الطاعة وغمسھا في الخالف، وتابعه على خروجه ذلك وأھمھم شأنه وتنكر منصور بن حم

ً مستحيشاً . على السلطان أبو صعنونة أحمد بن محمد بن عبد هللا بن مسكين شيخ حكيم وارتحل بأحيائه إلى الزواودة صريخا

مھدية وانتزائه بھا على أخيه المولى أبي إسحق باألمير أبي يحيى ابن السلطان أبي بكر المقيم بين ظھرانيھم من لدن فعلته بال

وقيه منصور بن حمزة في أحيائه بنواحي تبسة . كما ذكرنا فنصبوه لألمر وبايعوه، وارتحل معھم، وأغذوا السير إلى تونس

داخلة كانت وأوفدوا مشيختھم على يحيى بن يملول شيطان الغواية المارد على الخالف يستحثونه للطاعة والمدد لم. فبايعوا له

بينھم في ذلك سول لھم فيھا بالمواعيد، وأملى لھم حتى إذا غمسوا أيديھم في النفاق واألجالب سوفھم عن مواعيده ضنانة بماله 

ثم رحلوا لألجالب على الحضرة، وسرح السلطان أبو . فأسرھا منصور في نفسه، واعتزم من يومئذ على الرجوع إلى الطاعة

يحيى زكريا للقيھم في العساكر، وتزاحفوا واتيح لمنصور وقومه ظھور على عساكر السلطان وأوليائه  العباس أخاه األمير أبا

 ً ونمي إلى السلطان أن حاجبه أبا عبد هللا بن تافراكين داخلھم في تبيين البلد فتقبض عليه . لم يستكمله، وأجلبوا على البلد أياما

ثم سرب السلطان أمواله . قالً إلى أن ھلك سنة ثمان وثمانين وسبعمائةوأشخصه في البحر إلى قسنطينة فلم يزل بھا معت
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الطاعة، ورھن إبنه ونبذ إلى سلطانه زكريا  فانتقض على منصور قومه وخشى مغبة حاله، وسوغه السلطان جائزته فعاود

أن ھلك سنة ست وتسعين  والتزم طاعة السلطان واالستقامة على المظاھرة إلى. العم عقده ورجعه على عقبه إلى الزواودة

ً إلى بيته وھلك دونھا آخر  وسبعمائة، قتله محمد ابن أخيه فتيتة في مشاجرة كانت بينھما، طعنه لھا فأشواه، ورجع جريحا

وقام بأمر بني كعب بعد صولة ابن أخين خالد وعقد له موالنا السلطان على أمرھم، واستمرت الحال إلى أن كان من . يومه

  .إن شاء هللا تعالى أمرھم ما نذكره

  :الخبر عن فتح سوسة والمھدية
كان سوسة منذ واقعة بني مرين بالقيروان، وتغلب العرب على العماالت أقطعھا السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبد هللا بن 

بجبايتھا مسكين فيما سوغ للعرب من األمصار واإلقطاعات مما لم يكن لھم، فاستولى عليھا خليفة ھذا ونزلھا واستقل 

واستبد بھا على السلطان ولم يزل كذلك إلى أن ھلك، وقام بأمره في قومه عامر ابن عمه مسكين أيام استبداد أبي . وأحكامھا

ثم قتله بنو كعب، وقام  بأمر حكيم من بعده أحمد الملقب أبو . محمد بن تافراكين فسوغھا له كذلك متقبالً مذھب من قبله

وربما كان ينتقض على . ة بن عبد هللا بن مسكين فاستبد بسوسة على السلطان واقتعدھا دار إمارتهصعنونة بن محمد أخي خليف

صاحب الحضرة فيجلب عليھا من سوسة، ويشن الغارات في نواحيھا حتى لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريحه مولى 

من عليه وأطلقه وعاود الطاعة معه، ولم يزل ھذا  السلطان أبي إسحق وقائد عساكره، فتقبض عليه واعتقله بسوسة أياماً، ثم

وكانت لھم في الرعايا آثار قبيحة وملكات سيئة، ولم يزالوا يضرعون إلى هللا في إنقاذھم من أيدي جورھم وعسفھم إلى . دأبھم

رة وسائر عماالت واستبد موالنا السلطان أبو العباس بالحض. أن تأذن هللا ألھل أفريقية باقتبال الخير وفيء ظالل األمر

أفريقية، وھبت ربح العز على العرب في جميع النواحي فتنكر أھل سوسة لعاملھم أبي صعنونة ھذا، وأحس بنكرائھم وخرج 

ثم كانت من بعد ذلك حركة . عمال السلطان بھا وثارت عامتھا بعماله فأجھضوھم ونزل. عنھم وتجافى للسلطان عن البلد

وكان بالمھدية محمد بن الجكجاك استعمله عليھا . رابلس، ودوخ جھاتھا واستوفى جباية عمالھاالمولى أبي يحيى إلى نواحي ط

الحاجب أبو محمد بن تافراكين أيام ارتجاعه إياھا من يد أبي العباس بن مكي، واألمير أبي يحيى زكريا المنتزي بھا ابن 

فلما وخزته شوكة االستطالة . ، واستبد بھا بعد موت الحاجبوأقام ابن الجكجاك أميراً عليھا. موالنا السلطان أبي بكركما مر

من الدولة، وطلع نحوه قتام العساكر فرق من االستيالء عليه، وركب أسطوله إلى طرابلس ونزل على صاحبھا أبي بكر بن 

مت في ملكيته واطردت وبادر موالنا السلطان إلى تسلم المھدية، وبعث عليھا عماله، وانتظ. ثابت لذمة صھر قديم كانت بينھما

  .أحوال الظھور والنجح وكان بعد ذلك ما نذكره إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن فتح جربة وانتظامھا في ملك السلطان
كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون منذ واله أبو عبد هللا بن تافراكين على ھذه الجزيرة، قد تقبل مذاھب جيرانھا من أھل 

. سائر الجريد في االمتناع على السلطان ومصارفة االستبداد وانتحال مذاھب اإلمارة وطرقھا ولبوس شارتھاقابس وطرابلس و

وقد ذكرنا سلفه من قبل، وأن والده كان صاحب األشغال بالحضرة أيام الحاجب أبي محمد بن تافراكين، وأنه اعتلق بمكاتبة 

ھا وأنه قصده عند مفره عن المولى أبي إسحق لينزل جربة معوال على قديم إبنه أبي عبد هللا فواله على جربة عند افتتاحه إيا

ثم داخل شيوخ الجزيرة من بني سمومن في االمتناع على السلطان واالستبداد بأمرھم فأجابوه، وأقام . اصطناعه إياه فمنعه

  .ممتنعاً سائر دولة المولى أبي إسحق وإبنه من بعده



276 
 

بو العباس على تونس داخله الروع والوحشة، وصار إلى مكاثرة رؤساء الجريد في التظافر ولما استولى موالنا السلطان أ 

وصادف السلطان سوء االمتثال . على المدافعة بزعمھم فأجرى في ذلك شأوا بعيداً مع تخلفه في مضماره بقديمه وحديثه

إبنه األمير أبا بكر في العساكر إلى جربة ومعه ومنع الجباية فأحفظ، ولما افتتح أمصار الساحل وثغوره سرح  وإتيان الطاعة 

. خالصة الدولة محمد بن علي بن إبراھيم من ولد أبي ھالل شيخ الموحدين، وصاحب بجاية لعھد المتنصر، وقد تقدم ذكره

ونزل األمير بعسكره على مجازھا ووصل إلى مرساتھا فأطاف بحصن القشتيل، وقد . وأمده باألسطول في البحر لحصارھا

ولما رأوا . الذ ابن أبي العيون بجدرانه وافترق عنه شيوخ الجزايرة من البربر، وانحاش بطانته من الجند المستخدمين معه بھا

ما ال طاقة لھم به، وأن عساكر السلطان قد أحاطت بھم براً وبحراً نزلوا إلى قائد األسطول وأمكنوه من الحصن، وبادروا إلى 

لخاصة أبوعبد هللا بن أبي ھالل فيمن معه من بطانة األمير وحاشيته فاقتحموا الحصن، وتقبضوا معسكر األمير فأقبل معھم ا

على محمد بن أبي العيون ونقلوه من حينه إلى األسطول، واستولوا على داره وولوا على الجزيرة وارتحلوا قافلين إلى 

كب إلى القصبة على جمل، وطيف به على أسواق ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة، ونزل بالديوان فأر. السلطان

البلد إظھارا لعقوبة هللا النازلة به وأحضره السلطان فوبخه على مرتكبه في العناد ومداخلته أھل الغواية من أمراء الجريد في 

  .ثم تجافى عن دمه وأودعه السجن إلى أن ھلك سنة تسع وسبعين. االنحراف عنه

  :األبناء بوالية الثغور الغربية الخبر عن استقالل األمراء من
كان السلطان عندما استجمع الرحلة إلى أفريقية باستحثاث أھلھا لذلك، ووفادة منصور بن حمزة شيخ الكعوب مرغبا فيھا 

فأھمه عند ذلك شأن الثغور الغربية، وأجال اختياره في بنيه بسبر أحوالھم ويعيش عن األكفاء لھذه الثغور منھم فوقع نظره 

 على كبير ولده المخصوص بعناية هللا في إلقاء محبته عليه األمير أبي عبد هللا فعقد له على بجاية وأعمالھا، وأنزله أوالً 

واستعمل على قسنطينة وضواحيھا لمواله القائد بشير سيف . بقصور الملك منھا، وأطلق يده في مال الجباية وديوان الجند

وكانت لھذا الرجل نخوة من الصرامة والبأس، ودالة بالقديم والحادث، وخالل . مرباهدولته وعنان حربه، ناشىء قصره وتالد 

ً ركاب مواله في مطارح اغترابه وأيام تحيصه. لقيھا أيام التقلب في أواوين الملك وربما لقي عند إلحاحه على . وكان مالزما

. ه، وعود العز والملك إلى مواله على أحسن األحوالقسنطينة من المحنة واإلعتفال الطويل ما أعاضه هللا عنه بجميل التنوي

وكان السلطان يثق بنظره في العساكر ويبعثه في مقدمة الحروب، وكان . وظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على األمنية

حق، وجعل إليه كفالته عند استيالئه على بجاية وصرف عنايته إليھا واله أمر قسنطينة وأنزله بھا وأنزل معه إبنه األمير أبا إس

ثم رجعه إلى عمله بقسنطينة بمزيد . لصغره ثم استنفره بالعسكر عند النھوض إلى أفريقية فنھض في جملته وشھد معه الفتح

  .التفويض واالستقالل، فلم يزل بما دفع إليه من ذك إلى أن ھلك

ً بالظفر ملفحاً وكان السلطان قد أوفد إبنه أبا إسحق على ملك المغرب السلطان عبد العز يز عندما استولى على تلمسان مھنيا

غراس الود، وأوفد معه شيخ الموحدين ببابه أبا إسحق بن أبي ھالل، وقد مر من قبل ذكره وذكر أخيه فتلقاھما ملك المغرب 

بقسنطينة دار  ونزل األمير أبو إسحق. بوجوه المبرة واالحتفاء، ورجعھما بالحديث الجميل عنه سنة ثالث وسبعين وسبعمائة

والقائد بشير مولى إبنه مستبد عليه لمكان صغره إلى . أمارته، وعمد له السلطان عليھا وألقاب الملك ورسومه مصروفة إليه

أن اھمك بشير سنة ثمان وسبعين وسبعمائة عندما استكمل األمير أبو إسحق الخالل، واستجمع لألمارة فجدد له السلطان عھده 

ً الظنون التي كانت تومىء إليه وشھادة  عليھا وفوض إليه في أمارتھا وقام بما دفع إليه من ذلك أحسن مقام وأكفأه مصدقا

المخايل التي دلت عليه، فاستقل ھذان األميران بثغر بجاية وقسنطينة وأعمالھا مفوضاً إليھما في األمارة مأذونا لھما في اتخاذ 
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ألمير أبو يحيى زكريا األخ الكريم مستقالً أيضاً ببونة وعملھا منذ استيالئه عليھا وكان ا. اآللة وإقامة الرسوم الملوكية والشارة

قد أضافھا السلطان إليه وأصارھا في سھمانه، فلما ارتحلوا إلى أفريقية عام الفتح وتيقن األخ أبو يحيى طول مغيبه واغتباط 

د وأنزله بقصره منھا وفوض إليه في أمارتھا لما استجمع من السلطان أخيه بكونه معه، عقد عليه إلبنه األمير أبي عبد هللا محم

واستمر الحال على ذلك لھذا العھد وھو سنة ثالث وثمانين وسبعمائة وهللا مدبر . الدين خالل الترشيح والذكر الصالح في

  .األمور

  :الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعمال قسنطينة في طاعة السلطان
د صار شورى بين رؤساء أمصاره فيما قبل دولة السلطان أبي بكر العتالل الدولة حينئذ بانقسامھا كما كان أمر ھذا الجريد ق

ثم نھض بنفسه . مر، فلما استبد السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصية وفرغ من الشواغل صرف إليھم نظره وأوطأھم عساكره

فلما كان بعد مھلكه من اضطراب أفريقية وتغلب األعراب . ناهفجاء أثر الشورى منھا، وعقد البنه أبي العباس عليھا كما قل

على نواحيھا ما كان منذ ھزيمة السلطان أبي الحسن وبني مرين بالقيروان عاد أھل الشورى في الجريد إلى دينھم من التوثب 

وشاراته، يقتعدون األرائك  على األمر واالستبداد على السلطان، وتناغى رؤساؤھم بعد أن كانوا سوقة في انتحال مذاھب الملك

ويعقدون في المشي بين السكك المواكب، ويھينون في إيوانھم سبال األشراف ويتخذون اآللة أيام المشاھد آية للمعتبرين لي 

ا فلم. تقلب األيام وضحكة ألھل الشمات، حتى لقد حدثتھم أنفسھم بألقاب الخالفة، وأقاموا على ذلك أحواالً، والدولة في التياثھا

استبد السلطان أبو العباس بأفريقية وعماالتھا، وأتيح منه بالحضرة البازي المطل من مرقبه واألسد الحادر في عرينه، 

وأصبحوا فرائس له يتوقعون انصبابه إليھم وتوثبه بھم، داخلوا حينئذ األعراب في مدافعته عنھم بإضرام نار الفتنة، واقتعاد 

وأرخى ھو لھم طيل األمھال وفسح لھم مجال اإليناس بالمقاربة والوعد، رجاء . في عزائمه مطية الخالف والنفاق يفتون بذلك

 ً فشفر لھم عن عزائمه ونبذ إليھم عھدھم . الفيئة إلى الطاعة المعروفة واالستقامة على الجادة فأصروا وازدادوا عنادا ونفاقا

  .على سواء

من الموحدين وطبقات الجند والموالي وقبائل زناتة ومن استألف  ونھض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعمائة في عساكره

ً  إليه من العرب أوالد مھلھل وحكيم، وإظاھر أوالد أبي الليل على المدافعة عن أھل الجريد، وواقفوا ثم أجفلوا . السلطان أياما

أفريقية مع ظواعن ھوارة ونفوسة أمامه وغلبھم السلطان على رعاياھم مرنجيزة، وكانوا من بقايا بني يفرن عمروا ضواحي 

فلما تغلب المغرب على لسائط أفريقية وتنافسوا في اإلقطاعات كانت . وكانت للسلطان عليھم مغارم وجبايات وافرة. ونفزاوة

ظواعن مرنجيزة ھؤالء في أقطاع أوالد حمزة، فكانت جبايتھم موفورة ومالھم دثرا بما صاروا مدداً لھم بالمال والكراع 

ع واألدم، وبالفرسان منھم يستظھرون في حروبھم مع السلطان ومن قومھم فاستولى السلطان عليھم في ھذه السنة والزر

واكتسح أموالھم، وبعث برجالھم أسرى إلى سجون الحضرة وقطع بھا عنھم أعظم مادة كانت تمدھم فخمد بذلك من عتوھم 

إلى حضرته وافترق أشياعه ونزع عنھم أبو صعنونة فتألف مع ثم عاد السلطان . وقص من جناحھم آخر الدھر، ووھنوا لھا

ثم انفضوا عنھا وخرج على أثرھم ألول . أوالد أبي الليل، ورجعوا إلى الحضرة فأجلبوا بساحلھا أياماً، وشنوا الغارات عليھا

إلى القيروان وارتحل  فصل الشتاء، وتساحل إلى سوسة والمھدية فاقتضى مغارم األوطان التي كانت ألبي صعنونة، ثم رجع

وزحف السلطان إلى . وجمع أوالد أبي الليل للمدافعة عنھا، وسرب فيھم صاحب توزر األموال فلم تغن عنه. منھا يريد قفصة

وقاتلوه فجمع األيدي على قطع نخيلھم فتسايلت إليه الرعية من أماكنھم وأسلموا أحمد  قفصة فنازلھا ثالثاً ولجوا فى عصيانھم

مقدمھم وإبنه محمد المستبد عليه لكبره وذھوله، فخرج إلى السلطان واشترط له ما شاء من الطاعة والخراج، ورجع  بن العابد
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وكان السلطان سرح أخاه أبا . إلى البلد وقد ماج أھلھا بعضھم في بعض، وھموا بالخروج فسابقھم إبنه أحمد المستبد على أبيه

. قيه محمد ھذا في ساحتھا فبعث به إلى السلطان، ودخل ھو إلى القصبة وتملك البلديحيى في الخاصة واألولياء إلى البلد، فل

  .وتقبض السلطان على محمد بن العابد لوقته، وسيق إليه أبوه من البلد فجعل معه واستولى على داره وذخائره

وارتحل يغذ السير إلى توزر وقد طار واجتمع المدد والكافة من أھل البلد عند السلطان، وأتوه بيعتھم عليھا البنة أبي بكر، 

  وطير أھل توزر بالخبر إلى. الخبر بفتح قفصة إلى ابن يملول فركب لحينه، واحتمل أھله وما خف من ذخيرته، ولحق بالزاب

السلطان فلقيه أثناء طريقه، وتقدم إلى البلد فملكھا واستولى على ذخيرة ابن يملول، ونزل بقصوره فوجد بھا من الماعون 

والمتاع والسالح وآنية الذھب والفضة ما ال يعّد ألعظم ملك من ملوك األرض، وأحضر بعض الناس ودائع كانت عنده من 

  .نفيس الجوھر والحلى والثياب وبرؤا منھا إلى السلطان

بن الخلف  واستقدم السلطان الخلف. وعقد السلطان على توزر إلبنه المنتصر وأنزله قصور ابن يملول، وجعل إليه إمارتھا

وقد كان . صاحب نفطة فقدم عليه وأتاه طاعته، وعقد له على بلده ووالية حجابة إبنه بتوزر وأنزله معه وقفل إلى الحضرة

أھل الخالف من العرب عند تغلبه على أمصار الجريد خالفوه إلى التلول، فلما قصد حضرته اعترضوه دونھا فأوقع بھم وفل 

ت الغربية يؤملون منھا كرة، ولما كن ابن يملول قد جأجأ بھم إلى خدمة صاحب تلمسان من غربھم، وأجفلوا إلى الجھا

واالستجاشة به، فوفد عليه بتلمسان منصور بن خالد منھم ونصر ابن عمه منصور صريخين به على عادة صريخھم بأبي 

ى السلطان بعد أن توثق له لنفسه فاشترط ووفد صولة عل. تاشفين سلفه فدافعھم بالمواعد، وتبينوا منھا عجزه وانكفوا راجعين

ونھض السلطان من الحضرة في العساكر واألولياء من العرب، . له على قومه ما شاء، ورجع إليھم فلم يرضوا بشرطه

ثم أجفلوا ولحقوا بالقيروان وقدم وفدھم على السلطان بالطاعة . وأجفلوا أمامه فاتبعھم وأوقع بھم ثالث مرات واقفوه فيھا

شتراط له كما يشاء فتقيل ووسعھم عفوه، وصاروا إلى االنقياد واالعتمال في مذاھب السلطان ومرضاته، وھم على ذلك واال

  .لھذا العھد

  :الخبر عن ثورة أھل قفصة ومھلك  ابن الخلف
عليھا عامله،  لما استقل الخلف بن علي بن الخلف بحجابة المنتصر ابن السلطان، وعقد له مع ذلك على عمله بنفطة فاستخلف

ثم سعى به أنه يداخل ابن يملول ويراسله فبث عليه العيون واألرصاد، وعثر على كتابة بخط كاتبه . ونزل بتوزر مع المنتصر

وبعث . المعروف إلى ابن يملول وإلى يعقوب بن علي أمير الزواودة يحرضھما على الفتنة، فتقبض عليه وأودعه السجن

. أمواله وذخائره، وخاطب أباه في شأنه فأمھله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخالف عماله إلى نقطة واستولى على

استولي على البلد رعى  فلما . وكان السلطان قبل فتح قفصة قد نزع إليه من بيوتاتھا أحمد بن أبي زيد، وسار في ركابه إليھا

ثم حدثته نفسه باالستبداد . ته وحله وعقده، وطوى على النثله ذمة نزوعه إليه، وأوصى به إبنه أبا بكر فاستولى على مشور

واتفق أن سار األمير أبو بكر من نفطة لزيارة أخيه المنتصر بتوزر، وخلف بالبلد عبد هللا التريكي من . وتحين له المواقيت

يد عنفة من األوغاد، وطاف في مواليھم، وكان السلطان أنزله معه، وواله حجابته فلما توارى األمير عن البلد داخل ابن أبي ز

وتقدم إلى قفصة فأغلقھا القائد عبد هللا دونه، وحاربھا، فامتنعت . سكك المدينة والھاتف معه ينادي بالثورة ونقض الطاعة

وقرع عبد هللا الطبل بالقصبة واجتمع عليه أھل القرى فأدخلھم من باب كان بالقصبة يفضي إلى الغابة فكثروا شيع ابن . عليه

وخرج القائد من القصبة فتقبض على كثير من أھل الثورة فأودعھم السجن . بي زيد، وتسلل عنه الناس فالذ باالختفاءأ

ولحين دخوله ضرب أعناق . وسكن الھيعة وطار الخبر إلى المولى أبي بكر فأغذ السير منقلباً إلى قفصة. واستولى على البلد
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وأليام من دخوله عثر بھما الحرس في . دى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد وأخيهالمعتقلين من أھل الثورة وأمر الھاتف فنا

وكانا . مقاعدھم بالباب ستترين بزي النساء فتقبضوا عليھما وتلوھما إلى األمير فضرب أعناقھما وصلبھما في جذوع النخل

ً مثالً في األيام وقد خسراً دينھما ودنياھما، وذلك ھ وارتاب المنتصر صاحب توزر . و الخسران المبينمن المترفين فأصبحا

حينئذ بابن خلف، وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذھب في كير سبيل مرحمة وانتظم السلطان أمصار الجريد كلھا في طاعته، 

  .واتصل ظھوره إلى أن كان ما نذكر إن شاء هللا تعالى

  :الخبر عن فتح قابس وانتظامھا في ملكة السلطان
وسيأتي ذكر أخبارھم ونسبھم . د لم يزل في ھذه الدولة الحفصية لبني مكي المشھور ذكرھم في ھذه العصور وما إليھاھذا البل

وكان أصل رياستھم فيھا اتصالھم بخدمة األمير أبي زكريا األول أيام واليته قابس سنة . وأوليتھم في فصل نفرده لھم فيما بعد

خلھم في االنتقاض على أخينا أبي محمد عبد هللا عندما استجمع لذلك، فأجابوه وعشرين وستمائة فاختصوا به، ودا ثالث

ثم سموا إلى االستبداد عندما . وبايعوا له فرعى لھم ھذه الوسائل عندما استبد بأفريقية، وأفردھم برياسة الشورى كما في بلدھم

ولم يزالوا جانحين إلى ھذا االستبداد سانحين . لملكفشل ريح الدولة عن القاصية بما حدث من فتن وانفراد الثغور الغربية با

إليه بثأر الفتن واالنتقاض على السلطان ومداخلة الثوار واألجالب بھم على الحضرة، والدولة أثناء ذلك في شغل عنھم وعن 

  .مطالبه الحضرةسواھم من أھل الجريد منذ أحقاب متطاولة بما كان من انقسام الدولة، وإلحاح صاحب الثغور الغربية على 

ثم استبد موالنا السلطان بالدعوة الحفصية في سائر عماالت أفريقية، وشغله عنھم شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في 

األجالب على الحضرة مع جيوشه، ومنازلتھم ثغر بجاية وتسريبه جيوش بني عبد الواد مرة بعد أخرى مع األعياص من بني 

كان المتولي لرياسة قابس يومئذ عبد الملك بن مكي بن أحمد بن عبد الملك ورديفه فيھا و. أبي حفص والعرب إلى أفريقية

وربما . أخوه أحمد، وكانا يداخالن أبا تاشفين صاحب تلمسان في األجالب على الحضرة مع جيوشه والثوار القادمين معھم

فلما استولى . بن اللحياني، وقد مر ذكر ذلكخالفوا السلطان إلى الحضرة أزمان مغيبه عنھا كما وقع له مع عبد الواحد 

السلطان أبو الحسن على تلمسان، وانمحى أثر بني زيان فرغ السلطان أبو بكر لھؤالء الثوار الرؤساء بالجريد الدائنين 

د أن وزحف إلى قفصة فملكھا فذعروا ولحق أحمد بن مكي بالسلطان أبي الحسن متذمماً بشفاعته، بع. باالنتقاض سائر أيامھم

وقدموا . كان الركب الحجازي من المغرب مر بقابس وبه بعض كرائم السلطان فأوسعوا حباءھا وسائر الركب قرى وحباء

ذلك وسيلة بين يدي وفادته فتقبل السلطان وسيلته، وكتب إلى موالنا السلطان أبي بكر شافعاً فيھم لذمة السلطان والصھر فمقبل 

  .م بما اكتسبوهعن االنتقام منھ. شفاعته وتجاوز

ثم ھلك موالنا السلطان أبو بكر وھاج بحر الفتنة والخالف وعادت الدولة إلى حالھا من االنقسام، واشتدت على صاحب 

وقطع أسباب . الحضرة وجوه االنتصاف منھم فعاد بنو مكي وسواھم من رؤساء الجريد إلى حالھم من االستبداد على الدولة

فلما استبد موالنا السلطان أبو العباس . ة، ومشايعة صاحب الغربية ركوناً على صاحب الحضرةالطاعة ومنع المغارم والجباي

بالدعوة الحفصية وجمع الكلمة، واستولى على كثير من الثغور المنتقضة تراسل أھل ھذه القصور الجريدية وتحدثوا فيما 

  .دھمھم وطلبوا وجه الخالص منه، واالمتناع عليه

مكي أقعدھم بذلك لطول مراسه الفتن وانحياشه إلى الثوار، وكان أحمد أخوه ورديفه قد ھلك سنة خمس وكان عبد الملك بن 

ً على تخبيب العرب على السلطان،  وستين وسبعمائة، وانفرد ھو برياسة قابر فراسلوه وراسلھم في الشأن، وأجمعوا جميعا

وبعثوا البريد إلى . أفريقية فانتدبوا لذلك من كل ناحيةوتسريب األموال فيھم، ومشايعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك 
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صاحب تلمسان فأطمعھم من نفسه، وعللھم بالمواعيد الكاذبة والسلطان أبو العباس مقبل على شأنه، يفتل لھم في الذروة 

بين لھم عجز صاحب وت. والغارب حتى غلب أوالد أبي الليل الذين كانوا يعدونھم بالمدافعة عنھم، وافتتح قفصة وتوزر ونفطة

تلمسان عن صريخھم، فحينئذ بادر عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالجباية، ويستدعي القتضاء 

ذلك منه بعض حاشيته فأجابه إلى ذلك، وبعث وافده إليه ورجع إلى الحضرة في انتظاره فطاوله ابن مكي في العرض ورده 

  .بالوعد

إليه فحاصروه وضيقوا عليه، واستدعوا  ره وانتقض عليه أھل ضاحيته بنو أحمد إحدى بطون دباب، وركبواثم اضطرب أم

واتھم ابن مكي بعض أھل البلد . المدد لذلك من األمير أبي بكر صاحب قفصة وأمدھم بعسكر وقائد فنازلوه واشتد الحصار

اء حاله، ودس إلى بعض المفسدين من العرب من بني علي في بمداخلتھم فكبسھم في منازلھم وقتلھم، وتنكرت له الرعية وس

وبلغ . تبييت العسكر المحاصرين له، واشترط لھم على ذلك ما رضوه من المال فجمعوا لھم وبيتوھم فانفضوا ونالوا منھم

وتلوم  السلطان خبرھم فأحفظه وأجمع الحركة على قابس وعسكر بظاھر الحضرة في رجب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة،

ثم ارتحل إلى . وأحالفھم من سائر سليم أياماً حتى استوفى العطاء واعترض العساكر، وتوافت أحياء أوليائه من أوالد مھلھل

. بطاعته مشيخة دباب أعراب قابس من بني سليم وبادر إلى لقائه ألخذ. القيروان وارتحل منھا يريد قابس، وقد استكمل التعبية

ع بن يعقوب شيخ المحاميد، وابن عمه علي بن راشد فيمن إليھم يستحثونه إلى منازلة قابس، فأغذ ووفد منھم خالد بن سبا

ثم احتمل رواحله . وانتھوا إليه فرجعھم باإلنابة واالنقياد إلى الطاعة. السير إليھا، وقدم رسله بين يديه باإلنذار البن مكي

وإبنه يحيى وحافده عبد الوھاب ابن إبنه مكي الھالك منذ سنين من  وعبّى ذخائره وخرج من البلد، ونزل على أحياء دباب ھو

  .قبل

والذ أھل . واتصل الخبر إلى السلطان فبادر إلى البلد ودخلھا في ذي القعدة من سنته، واستولى على منازل ابن مكي وقصوره

لى السلطان بالطاعة واالنحياش، البلد بطاعته وولّى عليھا من حاشيته، وكان أبو بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد بعث إ

فلما استكمل فتحھا بعث إليه من حاشيته القتضاء ذلك فرجعھم بالطاعة، وأقام عبد الملك بن مكي . ووافته رسله دوين قابس

ثم بغته الموت فھلك ولحق إبنه وحافده بطرابلس فمنعھم ابن ثابت . بعد خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي قالئل

ولما استكمل السلطان الفتح وشؤونه انكفأ راجعاً . ليھا فنزلوا بزنزور من قراھا في كفالة الجواري من بطون دبابالدخول إ

إلى الحضرة فدخلھا فاتح إثنتين وثمانين وسبعمائة، ولحقه رسله من طرابلس بھدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع بما فيه الوفاء 

اره بالحضرة رسل أوالد أبي الليل متطارحين في العفو عنھم والقبول عليھم فأجابھم إلى ووفد عليه بعد استقر. بمغارمه بزعمه

واتصل . ذلك، ووفد صولة بن خالد شيخھم وقبله أبو صعنونة شيخ حكيم، ورھنوا أبناءھم على الوفاء واستقاموا على الطاعة

  .سبعمائة وهللا مالك األمور ال رب غيرهالنجح والظھور، واألمر على ذلك لھذا العھد، وھو فاتح ثالث وثمانين و

  :الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما اكتنف ذلك من األحوال
واسترابوا بمغبة حالھم معه ومراوغتھم له  كان ھؤالء الرؤساء المستبدون بالجريد والزاب منذ فرغ السلطان لھم من الشواغل،

سلطان تلمسان لعھدھم أبا حمو األخير وأنه يأخذ بحجزته عنھم أن وصلوا  بالطاعة يرومون استحداث الشواغل، ويؤملون لھا

ً في الغلط بعيداً من  وأبي حمو وبن تاشفين من قبله. به أيديھم، واستحثوه لذلك إليالفھم مثلھا من سلف قومه ً متورطا قياسا

أصاب قومھم من الھالك والشتات بأيديھم اإلصابة لما نزل بسلطان بني عبد الواد في ھذه العصور من الضعف والزمانة، وما 

وأيدي عدوھم وتقدمھم في ھذا الشأن أحمد بن مزني صاحب بسكرة لقرب جواره، واشتھار مثلھا من سلفه فاتبعوه وقلدوه 
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ً على بصيرتھم وقارن ذلك نزول األمير أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو علي بن يملول . وغطى ھواھم جميعا

ً بتوزر  ثم راجع أبا حمو وصرفه سنة ثمان وسبعين وسبعمائة . عند منابذة سالم بن إبراھيم الثعالبي إياه، وكان طارد به أياما

  .فخرج من أعمال تلمسان وأبعد المذھب عنھم، ونزل على ابن يملول بتوزر

كھم به ذريعة إلى اعتمال أبي حمو وطير الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطوا بمكان أبي زيان، وأن تمس

ً حتى أعيت الرسل واشتبھت المذاھب،  ً وجائيا في مرضاتھم، وإجابته إلى داعيھم وركض بريدھم إلى تلمسان في ذلك ذاھبا

وبينما ھم في ذلك إذ ھجم السلطان على . ولم يحصلوا على غير المقاربة والوعد لكن على شريطة التوثق من أبي زيان

وافتتح قفصة وتوزر ونفطة، ولحق يحيى بن يملول ببسكرة، . عنه أوالد أبي الليل الذين تكفلوا لرؤسائه بالمدافعة الجريد وشرد

واستحكمت عندھا استرابة يعقوب بن علي . واستصحب األمير أبا زيان فنزل على ابن مزني، وھلك أليام قالئل كما ذكرنا

ثم غيرته . خلة ھؤالء الرھط وتمسكھم بحقويه والمبالغة في العذر عنھمشيخ رياح بأمره مع السلطان لما سلف منه في مدا

بأنظاره من مشيخة الزواودة الذين انحاشوا إلى السلطان فأفاض عليھم عطاءه، واختصھم بواليته فحدث لذلك منه نفرة 

لھؤالء الرھط ويھزه بھا واضطراب، وارتحل إلى السلطان أبي حمو صاحب تلمسان فاتح إثنتين وثمانين وسبعمائة يستجيشه 

  .إلى البدار بصريخھم

في الوقت بينه وبين صاحب المغرب ،  ونزل على أوالد عريف أوليائه من سويد، وأوفد عليه إبنه فتعلل لھم بمنافرة حدثت

دس  وأنه لھم بالمرصاد متى رابھم ريب من نھوض السلطان أبي العباس إليھم، تمسك بذلك طرف التوثق من أبي زيان وربما

وفي مغيب يعقوب ھذا طرق السلطان تمحيص مر المرض أرجف له . إليھم بمشارطة اعتقاله وإلقائه في غيابات السجون

المفسدون بالجريد ودس شيع آل يملول بتحيزه إلى صبي من أبناء يحيى مخلف ببسكرة، فذھل ابن مزني عن التثبت لھا ذھاباً 

الفرصة في توزر مع العرب المشارطين في مثلھا بالمال، وأغذوا  السير إلى  مع صاغية الولد وأوليائه، وجھزھم النتھاز

توزر على حين غفلة من الدھر وخف من الجند فجلى المنتصر وأوليائه في االمتناع، وصدق الدفاع وتمحصت بھذا االبتالء 

ووافق ببسكرة قدوم . للمكاره طاعة أھل توزر ومخالصتھم، وانصرف ابن يملول بإخفاق من السعي واليم من الندم وتوقع

  .يعقوب بن علي مرجعه من الغرب فبالغ في تغييبھم بالمالمة على ما أحدثوا بعده من ھذا الخرق المتسع المعي على الراقع

وكان السلطان ألول بلوغ الخبر بأجالبھم على توزير ومماألة ابن مزني على إبنه وأوليائه أجمع النھوض إلى بسكرة وعسكر 

ً ونفضوا عيبه آرائھم . الحضرة، وفتح ديوان العطاء وجھز آالت الحصاربظاھر  وسرى الخبر بذلك إليھم فخلصوا نجيا

فتمحض لھم اعتقال أبي زيان الكفيل لھم بصريخ أبي حمو على زعمه فتعللوا عليه ببعض النزعات، وتورطوا في إخفار ذمته 

 وافده بالعذر عن صريخھم واإلعاضة بالمال فتبينوا عجزه ونبذوا وطيروا بالصريخ إلى أبي حمو، وانتظروا فما راعھم إال

. عھده، وبادروا علية لتخلية السبيل ألبي زيان والعذر له لما كان السلطان نكر عليھم من أمره فارتحل عنھم ولحق بقسنطينة

يئته ووسيلته، وأغضى البن مزني عن وحملھم ابن علي على اللياذ بالطاعة، وأوفد ابن عمه متطارحاً وشافعاً فتقبل السلطان ف

ويمكن له األلفة وتمسح عن . ھناته وأسعفھم بكبير دولته وخالصة سره أبي عبد هللا بن أبي ھالل ليتناول منه المخالصة

  .ھواجس االرتياب والمخافة

ن وثمانين وسبعمائة لتفقد وكان لقاؤه أشھى إليھم من الحياة ففصل عن الحضرة، وانتھى السلطان في ذي القعدة آخر سنة إثنتي

وصل وافد السلطان إلى ابن مزني ألقى زمامه إليه وحكمه في ذات يده وقبله،  ولما. أعماله وابتالء الطاعة من أھل أوطانه

وبعث بذلك في . ومحا أثر المراوغة واستجد لبؤس االنحياش والطاعة، وبادر إلى استجادة المقربات وانتقى صنوف التحف
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ووصلوا معسكر السلطان بساح تبسة . مع الذي عليه من الضريبة المعروفة محمالً أكتاد ثقاته وظھور مطاياهركاب الوافد 

ً ولقاھم قبوالً وكرامة فعرضوا الھدية، وأعربوا عن االنحياش  ً فخما فاتح ثالث وثمانين وسبعمائة، فجلس لھم السلطان جلوسا

السلطان في مقاماتھم وجوائزه على الطبقات في انصرافھم، وانقلبوا  والطاعة وحسن موقع ذلك من السلطان وشملھم إحسان

ً ونعمة، وظفروا برضى السلطان وغبطته وحسبھم بھا أمنية وبيد هللا تصارف األمور ومظاھر . بما مأل صدورھم إحسانا

  .الغيوب

  :الخبر عن انتقاض أوالد أبي الليل ثم مراجعتھم الطاعة
د أبي الليل ھؤالء إلى طاعة السلطان إثر منصرفه من فتح قابس، وأنھم وفدوا عليه بالحضرة قد ذكرنا ما كان من رجوع أوال

وخرج األخ الكريم أبو يحيى . فتقبلھم وعفا عنھم كبائرھم واسترھن على الطاعة أبناءھم، واقتضى بالوفاء على ذلك إيمانھم

وارتحل معه أوالد أبي الليل وأحالفھم . في فترة ھذه الفتنزكريا في العساكر القتضاء المغارم من ھوارة التي استأثروا بھا 

ثم انكفأ راجعاً إلى الحضرة، ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في . من حكيم حتى استوفى جبايته وجال في أقطار عمله

معھم لذلك إبنة أبا فارس،  إسعافھم بالعسكر إلى بالد الجريد القتضاء مغارمھم على العادة واستيفاء إقطاعاتھم فسرح السلطان

وارتحلوا معه بأحيائھم وكان ابن مزني وابن يملول من قبله وابن يعقوب بن علي كثيراً ما يراسلونھم ويستدعونھم لمثل ما 

  .كانوا فيه من االنحراف ومشايعة صاحب تلمسان

ً بصريخ أبي حمو ومظاھرته عروق الخالف في أوالد أبي الليل  نبضت. ولما اعتقلوا أبا زيان ببسكرة كما ذكرناه وثوقا

ً من معاودة التغلب الذي  ونزعوا إلى اللحاق بيعقوب بن علّي رجاء فيما توھموه من استغالظ أمرھم بصاحب تلمسان ويأسا

كان لھم على ضواحي أفريقية ففارقوا األمير أبا فارس بعد أن أبلغوه مأمنه من قفصة، وساروا بأحيائھم إلى الزاب فلم يقعوا 

على الغرض وال ظفروا بالبغية، ووافوا يعقوب وابن مزني، وقد جاءھم وافد أبي حمو بالقعود عن نصرتھم، واألمير أبو 

زيان قد انطلق لسبيله عنھم فسقط في أيديھم وعاودھم الندم على ما استدبروا من أمرھم، وحملھم يعقوب على مراجعة 

وبعث أبا . زيز أبي عبد هللا محمد بن أبي ھالل فتقبلھم وأحسن التجاوز عنھمالسلطان وأوفد ابنه محمداً في ذلك مع وافد الع

وبذل لھم فوق ما أملوه من مذاھب الرضى والقبول واتصال النجح والظھور، والحمد . يحيى أخاه الستقدامھم أماناً لھم وتأنيساً 

  . وحده

  :تغلب ابن يملول علي توزر وارتجاعھا منه
ً إسمه أبو يحيى، وذكرنا كيف أجلب على توزر سنة إثنتين قد كان تقدم لنا أن  يحيى بن يملول لما ھلك ببسكرة تخلف صبيا

فلما كان سنة ثالث وثمانين وسبعمائة بعدھا وقعت مغاضبة بين السلطان . ومرداس وثمانين وسبعمائة مع لفيف أعراب رياح

فبعث أميرھم يحيى بن طالب عن ھذا الصبي أبي يحيى من  وبين أوالد ھالل من الكعوب، وانحدروا إلى مشاتيھم بالصحراء

بسكرة، ونزل بأحيائه بساح توزر، ودفع الصبي إلى حصارھا، واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد وأوشاب من أعراب 

 ً شيعھم من جوانب  ثم تداعى. الصحراء، وأجلبوا على البلد وناوشوا أھلھا القتال، وكان بھا المنتصر ابن السلطان فقاتلھم أياما

واستذم به . المدينة وغلبوا عساكرھم وأحجروھم بالبلد، ثم دخلوا عليھم، وخرج المنتصر ناجياً بنفسه إلى بيت يحيى بن طالب

  .فأجاره وأبلغه إلى مأمنه بقفصة، وبھا عاملھا عبد هللا التريكي

بتوزر في أعطيات العرب، وزادھم جباية السنة  واستولى ابن يملول على توزر، واستنفد ما معه وما استخرجه من ذخائرھم

وعسكر بظاھر البلد، واعترض وبلغ الخبر إلى السلطان بتونس فشمر عزائمه . من البلد بكمالھا، ولم يحصل على رضاھم
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د أبي وأزاح عللھم وارتحل إلى ناحية األربص، وھو يستألف األعراب ويجمع لقتال أوالد مھلھل أقتالھم وأعداءھم أوال  الجند

الليل وأولياءھم وأحالفھم ليستكثر بھم، حتى نزل فحص تبسة فأراح بھم أياماً حتى توافت أمداده من كل ناحية، ثم نھض يريد 

ولما احتل بقفصة قدم أخاه األمير أبا يحيى وإبنه األمير المنتصر في العساكر ومعھما صولة بن خالد بقومه أوالد أبي . توزر

ً . في التعبية الليل، وسار على أثرھم ثم وصل السلطان . ولما انتھى أخوه وإبنه إلى توزر حاصروھا وضيقوا عليھا أياما

ثم باكروھا بالقتال فخذل ابن يملول أصحابه وأفردوه فذھب ناجياً . فزحف إليھا العساكر من جوانبھا  وقاتلوھا يوماً إلى المساء

ً إلى قفصةبنفسه إلى حلل العرب، ودخل السلطان البلد واستولى ع ثم إلى . ليه، وأعاد إبنه إلى محل إمارته منه وانكفأ راجعا

  .تونس منتصف أربع وثمانين وسبعمائة

  :والية األمير زكريا ابن السلطان علي توزر
ثم عاد ابن يملول إلى األجالب على توزر من السنة القابلة وخرج السلطان في عساكره فكر راجعاً إلى الزاب، ونزل السلطان 

ً للمنتصر فسمع شكواھم، قف صة ووافاه ھنالك إبنه المنتصر، وتظلم أھل توزر من أبي القاسم الشھرزوري الذي كان حاجبا

  .وأنھق إليه الخاصة سوء دخلته وقبيح أفعاله فقبض عليه بقفصة واحتمله مقيداً إلى تونس

ولى على توزر األمير زكريا من ولده وسار معه السلطان إلى تونس و. وغضب لذلك المنتصر وأقسم ال يلي على توزر

األصاغر لما كان يتوسم فيه من النجابة فصدقت فراسته فيه، وقام بأمرھا وأحسن المدافعة عنھا وقام باستئالف الشارد من 

  .أحياء العرب وأمرائھم حتى تم أمره وحسنت واليته، وهللا متولى األمور بحكمته سبحانه الإله إال ھو

  :بد هللا صاحب بجايةوفاة األمير أبي ع
وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن  كان السلطان لما سار إلى فتح تونس و ولّى على بجاية إبنه محمداً كما مر وأقام له حاجبا،

أبي مھدي زعيم البلد وقائد األسطول المتقدم على أھل الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتھم، فقام ھذا األمير أبو عبد هللا 

ب الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع ابن أبي مھدي أحسن اصطناع فكان يجري في قصوره وأغراضه ويكفيه مھمة في منص

في سلطانه، ويراقب مرضاة السلطان في أحواله، واألمير يعرف له ذلك ويوفيه حقه إلى أن أدركته المنية أوائل خمس 

روعاً مشيعاً من رضى أبيه ورعيته بما يفتح له أبواب الرضى وثمانين وسبعمائة فتوفي على فراشة آنس ما كان سرباً وآمن 

من ربه، وبلغ نعيه إلى أبيه بتونس فبادر بإنفاذ العھد إلبنه أبي العباس أحمد بوالية بجاية مكان أبيه، وجعل كفالة أمره البن 

  .أبي مھدي مستبداً عليه واستقامت األمور على ذلك

  :حركة السلطان إلي الزاب

بتأليف الكتاب إلى ارتجاع توزر من يد ابن يملول وأنا يومئذ مقيم بتونس، ثم ركبت البحر منتصف أربع وثمانين كنت أنتھي 

وسبعمائة إلى بالد الشرق لقضاء الفرض ونزلت باإلسكندرية ثم بمصر، وصرت أخبار المغرب تبلغنا على ألسنة الواردين، 

ثم بلغنا بعدھا حركة السلطان إلى الزاب . بجاية سنة خمس وثمانين وسبعمائةفمن أول ما بلغنا وفاة ھذا األمير ابن السلطان ب

سنة ست وثمانين وسبعمائة، وذلك أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب لعھده كان مضطرب الطاعة يجير على السلطان 

ول دونه، وأكثر وثوقه في ذلك ويمنع في أكثر السنين المغارم معوالً على مدافعة العرب الذين ملكوا ضواحي الزاب والتل

وكان ابن يملول قد أوى إلى بلده . وقد مر طرف من أخباره في ذلك مثبوتاً في أخبار الدولة. بيعقوب ابن علي وقومه الزواودة

  .واتخذ وكراً في وجوه وأجلب على توزر مراراً برأيه ومعونته فأحفظ ذلك السلطان ونبه له عزائمه
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سبعمائة يريد الزاب بعد أن جمع الجموع واحتشد الجنود واستألف العرب من بني سليم فصاروا ثم نھض سنة ست وثمانين و

ثم خرج من طرف جبل أوراس إلى بلد تھودا من أعمال الزاب، واعصوصب الزواودة . معه وأوعبوا، ومر على فحص تبسة

أن يطرقوا أوطانھم أو يردوا مراعيھم إال بني  تبعھم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سليم ومن

واستنفر ابن مزني حماة وطنه ورجالة قومه من األتبج فغصت بسكرة . سباع بن شبل من الزواودة فإنھم تحيزوا إلى السلطان

من المظاھرة  بجموعھم وتوافت الفريقان، وأنالھم السلطان القتال أياماً وھو يراسل يعقوب بن علي ويستحثه لما كان يطمعه به

على ابن مزني، ويعقوب يخادعه بانحراف قومه عنه وائتالفھم على ابن مزني ويرغبه في قبول طاعته ووضع أوزار الحرب 

مع رياح حتى تتمكن له فرصة أخرى فتقبل السلطان نصيحته في ذلك وأغضى البن مزني ولرياح عنھا، وقبل طاعته 

جبل أوراس، ثم إلى قسنطينة فأراح بھا ثم ارتحل إلى تونس فوصل إليھا منتصف وضريبته المعلومة، وانكفأ راجعاً، ومر ب

  .ست وثمانين وسبعمائة

  حركة السلطان إلى قابس 
كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة إحدى وثمانين وسبعمائة وانتظمھا في أعماله وشرد عنھا بني مكي فذھبوا إلى نواحي 

عبد الرحمن ابن أخيه أحمد، وذھب إبنه يحيى إلى الحج، وأقام عبد الوھاب بزنزور ثم طرابلس، وھلك كبيرھم عبد الملك و

واستتب له ذلك بوثوب جماعة من أھل البلد بعاملھا يوسف األبار من صنائع السلطان . رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكھا

وقراھا وواعدوھم فجاؤا لميعادھم وعبد الوھاب بقبح إيالته وسوء سيرته فداخلوا جماعة من شيعة بني مكي في ضواحي قابس 

وملك عبد . ثم قصدوا ابن األبار فقتلوه في مسكنه سنة إثنتين وثمانين وسبعمائة. معھم، واقتحموا باب البلد وقتلوا البواب

فلم يتھيأ له ذلك،  وجاء أخوه يحيى من المشرق فأجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه. الوھاب البلد واستقل بھا كما كان سلفه

ونزل على صاحب الحامة وأقام عنده يحاول أمر البلد منھا فبعث عبد الوھاب إلى صاحب الحامة، وبذل له المال على أن 

يمكنه منه فبعث إليه به فاعتقله بقصر العروسيين، وأقام يراوغ السلطان عن الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية من دباب 

نه، ومنع الضريبة التي كانوا يؤدونھا للسلطان أيام طاعتھم، والسلطان مشغول عنھم بمھمه فلما فرغ من وغيرھم للمدافعة ع

نھض إليه سنة تسع وثمانين وسبعمائة بعد أن اعترض عساكره واستألف من العرب أولياءه وسرب  .والزاب شواغله بأفريقية

  .فيھم عطاءه

حصارھا فاكتسح نواحيھا، وجثم عليھا بعساكره يقاتلھا ويقطع نخيلھا حتى أعاد ونزل على قابس وقد استعد لھا وجمع اآلالت ل

براحاً وموج الھواء في ساحتھا فصح بعد أن كانوا يستوخمونه الختفائه بين الشجر، وفي متكاثف الظالل ... الكثير من الفرفھة

من هللا أصابتھم من عذاب ھذا السلطان، وربما  وما يلحقه بذلك من التعفن فذھب عنھا ما كان يعھد فيھا من ذلك الوخم رحمة

ولما اشتد بھم الحصار وضاق المخنق، وفى ابن مكي أنه قد احيط به استعتب للسلطان واستأمن فأعتبه . صحت األجسام بالعلل

ً إلى تونس، واستقام ابن مكي ح تى كان من وأمنه، ورھن إبنه على الطاعة وأداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانكفأ راجعا

  .تغلب عمه يحيى عليه ما نذكره

  :رجوع المنتصر إلي والية توزر ووالية أخيه زكريا علي نفطة ونفزاوة
كان العرب أيام والية المنتصر بتوزر قد حمدوا سيرته وأصفقوا على محبته والتشيع ، فلما رجع السلطان عن قابس رغبوا 

وتولّى ذلك بنو مھلھل وأركبوا نساءھم . يد كما كان ويردد على عمله بتوزرإليه في طريقھم أن يولي المنتصر على بالد الجر

الظعن في الھوادج، واعترضوا بھن السلطات سافرات مولوالت دخالء عليه في إعادة المنتصر إلى توزر لما لھم فيه من 
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ھا عمل نفزاوة فسار إليھا واستعمله المصالح فقبل السلطان وسيلتھن وأعاده إلى توزر، ونقل ابنه زكريا إلى نفطة، وأضاف إلي

  .وأظھر من الكفاية واالضطالع ما تحدث به الناس عنه، وكانت واليته أول سنة تسعين وسبعمائة

  :فتنة األمير إبراھيم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة يعقوب بن علي ثم وفاة األمير إبراھيم إثرھا
التلول والزاب بأقطاع السلطان،  مراتبھم زيادة لما بأيديھم من البالد فيكان للزواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرتب على 

وضاق نطاق الدولة لھذه العصور فضاقت الجباية، وصار العرب يزرعون األراضي في بالدھم بالتلول وال يحتسبون 

ولما رجع . ھب أيديھمبمغارمھا فيضيق الدخل، ويمنعھم السلطان العطاء من أجل ذلك فتفسد طاعتھم وتنطلق بالعيث والن

األمير إبراھيم من حركته في ركاب أبيه إلى قابس، وكان منذ أعوام ينقص من عطائھم لذلك ويعللھم بالمواعيد فلما قفل من 

قابس اجتمعوا إليه وطلبوا منه عطاءھم فتعالى عليھم، وجاءه يعقوب بن علي مرجعه من الحج وأشار عليه بإنصاف العرب 

عنه وارتحل لبعض مذاھبه، وتركه ونادى في العرب بالفتنة معه يروم استئالف أعدائه فأجابه الكثير من من مطالبھم فأعرض 

أوالد سباع بن شبل وأوالد سباع بن يحيى وباديتھم من ذؤبان رياح، وخرج يعقوب من التل فنزل في نقاوس فأقام بھا، 

  .حتى اكتسحوا عامتھا ولحقوا به مالئي اليد مثقلي الظھر وانطلقت أيدي قومه على تلول قسنطينة بالنھب وانتساف الزروع

واستمر على . ثم طرقه المرض فھلك سنة تسعين وسبعمائة ونقلوا شلوه إلى بسكرة فدفنوه بھا، وقام مكانه في قومه إبنه محمد

واودة وأحالفھم من العصيان وصعد إلى التل في منتصف إحدى وتسعين وسبعمائة، واستألف األمير إبراھيم أعداءه من الز

البادية وجنح إليه أبو ستة بن عمر أخو يعقوب بن علي بمن معه من أوالد عائشة ام عمر، وخالفه أخوه صميت إلى محمد بن 

ثم جمع السلطان لحربھم ودفعھم عن التلول ومنعھم من المصيف . ثم تحاربوا مع األمير إبراھيم فھزموه وقتل أبو ستة. يعقوب

دروا إلى مشاتيھم وعجزوا بعدھا عن الصعود إلى التلول وقضوا مصيفھم عامھم ذلك بالزاب، وانحدروا منه وانح. عامھم ذلك

إلى المشاتي فلما رجعوا من مشاتيھم وقد فقدوا الميرة انطلقت أيديھم على نواحي الزاب فانتسفوا زروعه، وكاد أن يفسد ما 

وبينما . رتحلوا صاعدين إلى التلول، وقد جمع األمير إبراھيم لدفاعھم عنهثم ا. بينھم وبين ابن مزني مظاھرھم على تلك الفتنة

وأغذ محمد بن يوسف السير إلى . ھو في ذلك ألم به طائف من المرض فتوفي سنة إثنتين وتسعين وسبعمائة وافترقت جموعه

ألمان والعمارة فصلحت أحوال الرعايا نواحي قسنطينة فاحتل بھا مظاھراً للطاعة متبرئاً من الخالف، ونادى في أھل البالد با

وبعثوا إلى السلطان بتونس مستأمنين مستعتبين فأمنھم وأعتبھم وأقام بقسنطينة مكان إبنه إبراھيم إبنه وبعث من . والسابلة

  . مواله بخير لكفالته والقيام بدولته فقام بأمرھا وصلحت األحوال وهللا بيده تصاريف األمور حصرته محمد ابن

  :ة نصاري اإلفرنج للمھديةمنازل
دانية : كانت أمة الفرنج وراء البحر الرومي في الشمال قد صار لھم التغلب ودولة بعد انقراض دولة الروم فملكوا جزائره مثل

أساطيلھم فضاءه، ثم تخطوا إلى سواحل الشام وبيت المقدس فملكوھا وعادت لھم سورة  وسردانية وميورقة وصقلية، ومألت

ھذا البحر بعد أن كان سورة المسلمين فيه ال يتقاوم إلى آخر دولة الموحدين بكثرة أساطيله ومران راكبيه فغلبھم  التغلب في

 ً ثم فشل ريح الفرنجة واختل مركز دولتھم . الفرنج وعادت السورة لھم، وزاحمتھم أساطيل المغرب لعھد بني مرين أياما

والبنادقة وغيرھم من أمم الفرنجة النصرانية، وأصبحوا دوالً متعددة  بافرنسة، وافترقت طوائف في أھل برشلونة وجنوة

فتنبھت عزائم كثير من المسلمين بسواحل أفريقية لغزو بالدھم، وشرع في ذلك أھل بجاية منذ ثالثين سنة فيجمع النفراء 

سواحل الفرنجة وجزائرھم على  والطائفة من غزاة البحر، ويصنعون األسطول ويتخيرون له األبطال الرجال، ثم يركبونه إلى

ً ويعودون بالغنائم  حين غفلة فيتخطفون منھا ما قدروا عليه، ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيظفرون بھا غالبا
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والسبي واألسرى، حتى امتألت سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسراھم تضج طرق البلد بصخب السالسل واألغالل عندما 

اجاتھم ويغالون في فدائھم بما يتعذر معه أو يكاد، فشق ذلك على أمم الفرنجة ومأل قلوبھم ذالً وحسرًة وعجزوا ينتشرون في ح

عن الثأر به، وصرخوا على البعد بالشكوى إلى السلطان بأفرنجة فصم عن سماعھا وتطارحوا بثھم وثكلھم فيما بينھم وتداعوا 

  .لنزال المسلمين، واألخذ بالثأر منھم

خبر استعدادھم إلى السلطان فسرح إبنه األمير أبا فارس يستنفر أھل النواحي ويكون رصداً لألسطول ھنالك واجتمعت وبلغ 

أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءھم أو مجاورھم من أمم النصرانية، وأقلعوا من جنوة فحطوا بمرسى المھدية منتصف 

على طرف من البر داخل في البحر كأنه لسان دالع فأرسوا عندھا،  إثنتين وتسعين وسبعمائة وطرقوھا على حين غفلة، وھي

وضربوا عند أول الطرف سوراً من الخشب بينه وبين البر حتى أصاروا المعقل في حكمھم، وعالوا عليه باألبراج وشحنوھا 

ً من الخشب من ج ھة البحر يشرف على أسوار بالمقاتلة ليتمكنوا من قتال البلد، ومن يأتيھم من مدد المسلمين، وصنعوا برجا

وتوافت إليھم األمداد من نواحي البلد فحال دونھم . المعقل لتعظم نكايتھم، وتحصن أھل البلد وقاتلوھم صابرين محتسبين

  .الفرنجة

ثم خرج أخوه األمير أبو يحيى زكريا وسائر بنيه . وبلغ الخبر إلى السلطان فأھمه أمرھا، وسرح العساكر تترى إلى مظاھرتھم

فيمن حضره من العساكر فانطلقوا لجھاد ھذا العدو، واستنفروا المقاتلة من األعراب وغيرھم فاجتمعت بساحتھا أمم ،  وألحوا 

وبرز الفرنجة للقتال فكاد بينھم ولي المسلمين جولة جلى فيھا . على الفرنجة بالقتال ونضح السھام حتى أحجروھم  في سورھم

ثم تداركت عليھم الحجارة والسھام والنفط من . و فارس منھم أن يتورى لوال حماية هللا التي وقتهأبناء السلطان، وكاد األمير أب

ثم ركبوا من الغد أسطولھم وأقلعوا إلى بالدھم، وخرج . سور البلد فاحترق البرج المطل علمھا من جھة البحر فوجموا لحريقه

ورد هللا الذين كفروا بغيظھم لم ينالوا {ما اعتمدوه في نصرھم  أھل المھدية يتباشرون بالنجاة ويتنادون بشكراألمراء على

وأمر األمير أبو يحيى برم ما تثلم من أسوارھا ولم ما تشعب منھا، وقفل إلى تونس، قد .  } خيرأ، وكفى هللا المؤمنين القتال

  .أنجح هللا قصدھم وأظھرھم على عدوھم وهللا تعالى ينصر من يشاء وھو القوى العزيز

  :قاض قفصة وحصارھاانت
في خدمه من رجال دولتھم عبد هللا التريكي  كان السلطان أبو العباسى قد ولّي على قفصة عندما ملكھا إبنه األمير أبا بكر وأقام

ثم تجافى عن أمارتھا ولحق بأبيه بتونس سنة إثنتين . من موالي جدھم السلطان أبي يحيى فانتظم به أموه، وأقام بھا حوالً 

ولم يزل واليأ بھا إلى أن ملك . وسبعين فجعل السلطان أمر قفصة لعبد هللا التريكي ووالّه عليھا ثقة بغنائه واضطالعه وثمانين

مكانه محمداً إبنه، وكان له إخوة أصاغر أبنا عالت فنافسوه قي تلك الرتبة  سنة أربع وتسعين وسبعمائة، وولى السلطان

ون من قرابة أحمله بن العابد كان ينظر قي قسمة الماء بالبلد، وكان فيھا عدالً معقالً وحسدوه عليھا، وأكراھم به محمد الدنيد

. فلم تطرقه النكبة كما طرقت قومه، وأبقاه السلطان بالبلد فأغرى ھؤالء اإلخوة باخيھم ووثبوا به فاعتقلوه وأظھروا العصيان

ترابة بھم أن يراجعوا طاعة السلطان فتوثب بھم وأخرجھم ثم حمله أعيان البلد على البراءة من بني عبد هللا التريكي اس

واستصفاھم واستقل برياسة البلد كما كان قومه، والسلطان في خالل ذلك يرعد ويبرق ويواصل األعذار واإلنذار، وھم قد 

احتھا منتصف ونھض إليھا حتى نزل بس. ثم جمع جنوده واحتشد واستألف األعراب، ووفر لھم ا األعطيات. لجوا في طغيانھم

ثم عدا . وقد استعدوا وتحصنوا فألح عليھم القتال وأذاقھم النكال، وقطع عنھم المعيرة فضيق مخنقھم. خمس وتسعين وسبعمائة

ولما اشتدد بھم الحصار وضاق عليھم المخنق، خرج . على نخلھم فقطعھا حتى صرع جذوعھا، وفسح المجال بين لفافھا
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ً على بلده وقومه فغدر به، وحبسه رجاء أن يملك بذلك البلديعق شيخھم الدنيدن إلى السلطان وكان بعض بني . د معه صلحا

ولما استقل . العابد إسمه عمر بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نكبتھم وأبعد في المغرب، ثم رجع ونزل بأطراف الزاب

 ً فلما غدر به السلطان اجتمعت عليه المشيخة . سهثم استراب به وتقبض عليه وحب. الدنيدن بقفصة قدم عليه فأقام معه أياما

وسربوا إليھم األموال فتصدى للدفاع عنھم . وعقدوا له اإلمرة، وبعثوا إلى العرب يسترحمونھم ويعطفونھم على ذخيرتھم فيھم

العرب قد وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاھر البلد، وكان أولياءه من . صولة بن خالد بن حمزة أمير أوالد أبي الليل

وما زال يكر عليھم في بنيه . ابعدوا عنه في الجھات النتجاع إبلھم فما راعه إال إطالق صولة برايته في قومه فأجفل واتبعوه

وأغذ السير إلى تونس وھم في اتباعه، ولم يظفروا منه بعقال إأل ما كان من طعن القنا . وخواصه حتى ردھم على أعقابھم

ثم ندم صولة على ما كان منه وراسل السلطان بطاعته فلم يقبله، وانحدر إلى مشاتيه . حضرته ووقع السيوف حتى وصل إلى

  .سنة ست وتسعين وسبعمائة

ووصل ابن . أحمد بن مزني صاحب الزاب واستدعى ابن يملول من عش نفاقه ببسكرة فخف إليه، ودفعه إليھا تربه في الغي

ه عليھا بقومه فجلى األمير المنتصر في دفاعھم واالمتناع عليھم حتى يئسوا يملول إلى صوله فأغراه بحصار توزر، ونزل مع

. وصعد صولة إلى التل للمصيف به، وعاود الرغبة من السلطان في قبول طاعته. واضطربت آراؤھم، وأفرجوا عنھا مفترقين

راسل أھل قفصة في الرجوع إليھم وكان محمد الدنيدن لما أجفل السلطان عن قفصة تركه بتلك الناحية فلما وصل إلى تونس 

وخشي أھل . فأجابه بعض أشياعه، ودخل البلد فنذر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه الذي نزل به وقتله، واستبد بمشيخة قفصة

قفصة من عائلة السلطان وسوء مغبة العصيان فبعثوا إلى السلطان بطاعتھم، وشرط عليھم نزول عامله عندھم، وھذا آخر ما 

  .ا عنھم ولما بلغنا أنه عقد لھم وال لصولة أمرا وهللا يصرف األمور بحكمتهبلغن

  :والية عمر ابن السلطان على صفاقس واستيالؤه منھا علي قابس وجزيرة جربة
كفالة أخيه إبراھيم فلما توفي كما مر لحق  ھدا األمير عمر ابن السلطان ھو شقيق إبراھيم الذي كان أميراً بقسنطينة وكان في

ولما كان من وفاة أبي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما قدمناه واضطراب قومه من بعده، ونزع قائدھم . بالسلطان أبيه وأقام عنه

قاسم بن خلف إلى السلطان فبعث معه إبنه عمر ھذا سنة إثنتين وتسعين وسبعمائة لحصار طرابلس، وأقام عليھا حوالً كريتاً 

ً إلى أبيه سنة خمس  يحاصرھا ويمنع األقوات عنھا، حتى ضجروا وضجر من طول المقامة فدافعوه بالضريبة وانكفأ راجعا

ً على قفصة عندما انتقضوا عليه. وتسعين وسبعمائة وقد كان مر في طريقه على جربة، وأراد الدخول إليھا . ووافاه جاثما

ووعده بوالية جربة فسار ھو . ه على صفاقسفمنعه عامل أبيه بھا من الموالي المعلوجي فأنف من ذلك، وشكاه إلى أبيه فوالّ 

وامتنع العلج منصور العامل بحصنھا . إلى صفاقس وأجاز البحر إلى جزيرة جربة  وانضم إليه جميع من بھا من القبائل

ھا المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج، حتى كاتب السلطان وأمره بتمكين إبنه من الحصن واإلفراج له عن الجزيرة أجمع فاستبد ب

ثم إن األمير عمر سما إلى ملك قابس فداخل أھل الحافة جارتھا المجلبة عليھا على األيام في ذلك وأجابوه، وساروا معه 

وقبض على رئيسھا يحيى بن عبد الملك بن مكي فضرب عنقه، وانقرض . بجموعه سنة ست وتسعين وسبعمائة فبيتھا وملكھا

  .ر مضافة إلى ما كان بيده وهللا وارث األمورأمر بن مكي من قابس واستقل بھا األمير عم

  :وفاة السلطان أبي العباس ووالية إبنه أبي فارس عزوز
ثم اشتد به آخر . كان السلطان أبو العباس قد أزمن به وجع النقرس حتى كان في غالب أسفاره يحمل على البغال في المحفة

أخوه زكريا رديفه في الملك والمرشح بعده لألمر، وبنه  وكان. عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعمائةعلى الھلكة
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ً في بونة موضع إمارته من قبل وكان للسلطان ولذ كثيرون يتطاولون إلى مكان أبيھم ويغصون بعمھم زكريا، . محمد واليا

م أبا بكر بعھده وبعث السلطان كبيرھ. فلما قارب السلطان منيته اشتد جزعھم وإشفاقھم من عمھم. ويخشون غائلته بعد أبيھم

على قسنطينة فسار إليھا بين أيدي موته، واعصوصب الباقون على كبيرھم بعده أبي فارس عزوز فقبضوا على عمھم زكريا، 

وھلك السلطان لثالث بعدھا فبايعوا أخاھم أبا فارس رابع شعبان . وقد دخل يعود أخاه، وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به

ً من األعيان والكافة فتمت بيعته، وأمر بنقل ما في بيوت عمه من األموال سنة ست وتسعين وجاء أھل  البلد إلى بيعته أفواجا

وولى بعض اخوانه على . والذخيرة إلى قصره حتى استوعبھا، وضيق عليه في محبسه وقام بتدبير ملكه وسياسة سلطانه

ردف أخاه إسمعيل في ملكه بتونس، وأحل الباقين محل منابر عمله بأفريقية فبعث أحدھم على سوسة والثاني على المھدية، و

  .الشورى والمفاوضة

. وكذلك أخوه زكريا بنفطة فلحق بجبال نفزاوة وبلغ الخبر إلى أخيه المنتصر بتوزر فاضطرب أمره ولحق بالحامة فأقام بھا

ا األمير محمد ابن عمه زكريا بما شاء وكان أخوه أبو بكر لما سار إلى قسنطينة لوالية أبيه قبل وفاته مرببونة فلقيه صاحبھ

من أ الكرامة والمبرة ووافى قسنطينة فطلب منه القائمون بھا كتاب السلطان بعھده علمھا فأقرأھم إياه، وفتحوا له األبواب 

 وكان خالصة السلطان محمد بن أبي ھالل قد بعثه السلطان قبيل موته إلى السلطان أبي فارس. فدخل واستولى على أمرھا

عبد العزيز المتولي بالمغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العباس بن أبي سالم في صفر من شھور السنة، وحمله من الھدايا 

والتحف ما يليق بأمثالھما فسار، فلما انتھى إلى ميلة بلغه الدر بوفاة السلطان مرسله، وأوعز إليه األمير أبو بكر من قسنطينة 

من األخبار الصحيحة عنھم لھذه السنين، وحالھم على ذلك ) ھذا آخر ما بلغنا. (واستقر عنده ھنالكبالرجوع إليه فرجع بھديته 

  .لھذا العھد، والملك بيد هللا يؤتيه من يشاء الرب سواة وال معبود إال إياه وھو على كل شىء قدير

  بني مزني
  الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليھا من الزاب

ھو قاعدة وطن الزاب لھذا العھد، وحده من لدن قصر الدوسن بالغرب إلى قصور تنومة وبادس في الشرق، ھذا البلد بسكرة 

يفصل بينه وبين البسيط الذي يسمو الحضنة جبل جاثم من المغرب إلى المشرق، ذو ثنايا تفضي إليه من تلك الحضة،  وھو 

لك الجبل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من يعتمر بعض ذ. جبل درن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة برقة

زناتة، ويتصل من شرقيه بجبل أوراس المطل على بسكر المعترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الشمال، وھو جبل مشھور 

ً يعرف كل واحد. الذكر يأتي الخبر بعض ساكنيه ً جمعا منھا  وھذا الزاب وطن كبير يشتمل على قرى متعددة متجاورة جمعا

وبسكرة أم ھذه القرى كلھا، . وأولھا زاب الدوسن، ثم زاب طولقة، ثم زاب مليلة و بسكرة وزاب تھودا وزاب  بادس. بالزاب

ساكنھا، وملكوا عامة  وكانت مشيختھا القديم بعد األغالبة والشيعة لعھد صنھاجة ملوك القلعة في بني رفان من أھلھا بما كثروا

  .بي رمان منھم صيت وشھرةكان لجعفر بن أ. ضياعھا

وتولى . وربما نقضوا الطاعة لعھد بلكين بن محمد بن حماد صاحب القلعة في سني خمسين وأربعمائة، وضبطوا البلد وامتنعوا

كبر ذلك جعفر بن أبي رمانة، ونازلتھم جيوش صنھاجة إلى نظر الوزير خلف بن أبي حيدرة من صنائع الدولة فاقتحمھا 

وكان . وأصار أمر الشورى لبني سندي من أھلھا. إلى القلعة فقتلھم بلكين جميعاً، وجعلھم عظة لمن بعدھمعليھم، واحتملھم 

. لعروس منھم بعد ذلك خلوص في الطاعة وانحياش إلى الدولة، على حين تقلص ظلھا وفشل ريحھا، وألوى الھرم بشبابھا

شرق واجتالبه على السلطان بقومه من مغراوة وأعراب وھو الذي فتك بالمنتصر بن خزرون الزناتي عند وصوله من الم
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ودس إلى عروس في الفتك به ففعل . السلطان وأقطعه ضواحي الزاب وريغة طعمة األثبج وبني عدي من بني ھالل فمكر به

وجاءت دولة . وانقرضت رياسة بني سندي بانقراض أمراء صنھاجة من أفريقية. كما قدمنا ذكره في أخبار آل حماد

وكان بنو مزني لفقاً من لفائق األعراب وصلوا إلى أفريقية أحالفاً لطوالع بني ھالل بن . وحدين، والكثرة والبيت لبني رمانالم

  .عامر في المائة الخامسة كما قدمنا

بني جرى بن علوان بن محمد بن لقمان بن  ثم من. ونسبھم بزعمھم في مازن من فزارة والصحيح أنھم في لطيف من األثبج

ليفة بن لطيف، واسم أبيھم مزنة بن ديفل بن محيا بن جرى، ھكذا تلقيته من بعض نسابة الھالليين، وشھد لذلك الوطن فإن خ

وإنما . أھل الزاب كلھم من أفاريق األثبج، عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه على من كان بھا قبلھم من زناتة وطوالع الفتح

ه أھل األثبج بالزاب من المغرم والوضائع،  فيستنكفون لذلك وينتسبون إلى غرائب يرعون عن ھذا النسب فزارة لما صار إلي

ثم عفوا وتأثلوا وأخذوا مع أھل بسكرة بحظ وافر . وكان أول نزلھم بقرية من قرى بسكرة، كانت تعرف بقرية حياس. األنساب

لظالل، وقاسموا أھلھا في الحلو والمر، وانتظم كبارھم ثم انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منھا بالمنزل وا. في تملك العقار والمياه

ثم استنكف بنو رمان من انتظامھم معھم وحسدوھم ما آتاھم هللا من فضله، وحذروھم على . في أرباب الشورى من المشيخة

ستقالل أبي حفص أنفسھم فاضطرمت بينھم نار العداوة واإلحن، كان أولھا الكالم والترافع إلى سدة السلطان بتونس على حين ا

  .بأفريقية، ولعھد األمير أبي زكريا وإبنه السلطان المستنصر

ولما خرج األمير أبو إسحق . ثم تناجزوا الحرب وتواقعوا سكك المدينة، وكانت صاغية الدولة مع بني رمان لقديمھم في البلد

ى بن محمد بن مسعود البلط أمير البدو على أخيه محمد المستنصر ألول بيعته، ولحق بالزواودة من العرب وبايع له موس

قام يومئذ فضل بن علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن . يومئذ، واعتمل به بسكرة وبالد الزاب، وأناخ عليھا بكلكله كما قدمناه

ق ثم عاجلتھم عساكر السلطان وأجھضتھم عن الزاب فاعتل. مزني بدعوته، وأعلن بين أھل البلد بطاعته واتبعوه على كره

وھيأ هللا . فضل بن علي به، واستمسك بذيله وصحبه في طريقه إلى األندلس، وبدار غربته منھا، إلى أن ھلك المستنصر أخوه

ولما تم امره، واقتعد بتونس كرسي خالفته عقد لفضل بن علي على الزاب، وألخيه . له من أمر الخالفة ما ھيا حسبما ذكرناه

 ً ً على الزاب،   عبد الواحد على بلد الجريد رعيا لذمة خدمتھما، وذكراً الئتالفھما في المنزل الخشن وصحبتھما، فقدم واليا

ودخل بسكرة واستكان بنو رمان لصولته وانقادوا في مرضاة الدولة إلى أمره فلم ينبسوا بكلمة في شأنه، واضطلع بتلك الوالية 

  .ما شاء هللا

ثم ثار منه السلطان أبو حفص بأخيه . يده السلطان أبي إسحق على ثم كان شأن الدعي ابن أبي عمارة وتلبيسه، ومھلك

وسيم أعداؤه بنو رمان أيام واليته . واسترجع ما ضاع من ملكھم، وكل منھم يثق بغنائه، ويعول في أمر الزاب على كفايته

عجزوا عن الطعن، وخالطوا فداخلوا أوالد حريز من لطيف أحد بطون األثابج، كانوا نزلوا بقرية ماشاش لضيق المدينة حين 

أھل البلد في أحوالھم، وامتزجوا معھم بالنسب والصھر فأغروھم بفضل بن علي أن يكون التقدم لھم في الفتك به، وتناول 

ً عقدوه على المكر بھم . األمر من يده، وأن يخربوا بيوتھم من قرية ماشاش بأيديھم ليسكنوا إليھم ويطمئنوا إلى واليتھم حلفا

قعوا به بظاھر البلد في بعض أيام ركوبه سنة ثالث وثمانين وستمائة، ونزلوا من أمر الزاب ما كان يتواله تنكر لھم ولما أو

بنو رمان لحولين من ذلك الحلف، ونابذوھم العھد فخرجوا عن البلد، وفقدوا المأوى للتمرس بھا من قريب فتفرقوا في بلد 

ب منتقضين عليھم وعلى السلطان، والزواودة قد تغلبوا عليه وعلى بالد الحضنة، واستبد بنو رمان بشورى بسكرة والزا. ريغة

وكان منصور بن فضل بن علي عند مھلك أبيه بالحضرة في بعض شؤونه، فلما ھلك أبوه . من ورائه نقاوس ومقرة والميلة
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ولما  واعتقل أيام السلطان أبي حفصواستبد بنو رمان بعده، بثوا السعايات فيه إلى السلطان بالحضرة فأنجحت وتقبض عليه 

تغلب المولى، أبو زكريا يحيى ابن األمير أبي إسحق على بجاية وقسنطينة وبونة، واستقل بأمرھا وانقسمت دولة آل أبي 

حفص بملكه ذلك منھا، تمسك أھل الزاب بدعوة صاحب الحضرة المولى أبي حفص وفر منصور بن فضل بن علي من 

اية بعھد مھلك الحاجب القائم باألمر أبي الحسين بن سيد الناس، وتولية السلطان أبي زكريا مكانه، محبسه بتونس ولحق ببج

كاتبه أبا القاسم بن أبي يحيى سنة إحدى وتسعين وستمائة، فالزم خدمته وخص عليه وصانعه بوجوه التحف، وتضمن له 

. ماله بذلك، فعقد له على الزاب وأمده بعسكر فنازل بسكرةتحويل الدعوة بالزاب لسلطانه، وتسريب أمواله وجبايته إليه واست

ووفد أھلھا بنو زيان على السلطان ببجاية ببيعتھم فرجعھم على األعقاب إلى عاملھم منصور، وكتب إليه بقبول بيعتھم  ودخل 

العھد وثار بھم وأجالھم  ثم نابذھم. البلد سنة ثالث وتسعين وستمائة، وكادھم في بناء القصر لشيعته، وتحضن العسكر بسوره

عن البلد، واستمكن فيه ورسخت قدم إمارته، واستدر جباية السلطان، واتسع له نطاق العمالة فاستضاف إلى عمل الزاب جبل 

فعقد له السلطان على جميعھا، ودفعه إلى . مقرة ونقاوس والمسيلة: أوراس، وقرى ريغة وبالد واركلي، وقرى الحصنة

ايتھا وانتھاش لحومھا إذ كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساھمھم في جبايتھا، حتى كاد يغلبھم مزاحمة العرب في جب

ووفر أموال الدولة وأنمى الخراج وصانع رجال السلطان فألقوا عليه بالمحبة، وجذبوا بضبعه إلى أقصى مراتب . عليھا

وھلك المولى أبو زكريا األوسط . سخت منابت عزهاالصطناع فأثرى واحتجن األموال، ووشجت عروق رياسته ببسكرة، ور

  .على رأس المائة السابعة، وولوا مكانه إبنه األمير أبا البقاء خالد كما قدمناه، وقام بأمره حاجبه أبو عبد الرحمن بن غمر

لطان على وكان لمنصور بن فضل ھذا اختصاص به واعتالق بيد جاھه فاستنام إليه وعول في سائر الضواحي من ممالك الس

نظره، وعقد له على بالد التل من أرض سدويكش وعياض فاستضافھا إلى عمله، وجرد عن ساعد كفايته في جبايتھا فلقح 

ثم حدثت بينه وبين الدولة منافرة، وأجلب على قسنطينة بيحيى بن خالد ابن السلطان أبي إسحق، . عقيمھا وتفجرت ينابيعھا

الزواودة  لمشايعته، ونازل به قسنطينة ثم اطلع على كامن صدره فيه وما طوى عليه من حاجبه تلمسان، وبايع له، واستألف 

ولحق به يحيى بن خالد فاعتقله إلى أن ھلك سنة عشرين . التربص به فحل عقدته، ولحق بعسكره ببسكرة، وراجع الطاعة

ور الذكر فتن وحروب، طالبوه بترك المغارم وسبعمائة، وكانت بينه وبين المرابطين أھل السنة من العرب أتباع سعادة المشھ

ً عن الرعية وعمالً بالسنة التي كانوا ملتزمين لطريقھا، ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مراراً  ثم ھلك سعادة . والمكوس تخفيفا

ه وجمع منصور بن مزني للمرابطين، وبعث عسكره يقود. في بعض حروبه على مليلى كما مر في ذكره سنة خمس وسبعمائة

: ابنه علّي بن منصور مع علي بن أحمد شيخ الزواودة، وعلى المرابط أبو يحيى بن أحمد أخوه ومعه رجاالت المرابطين مثل

عيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أوالد عساكر، وعطية بن سليمان بن سباع وحسن بن سالمة شيخ أوالد طلحة فھزموا عسكر 

. ورجعوا إلى بسكرة فنازلوھا وقطعوا نخيلھا. لّي بن أحمد، ثم منوا عليه وأطلقوهابن مزني وقتلوا إبنه علياً وتقبضوا على ع

وكان الحاجب ابن غمر قد استخلصه لنفسه . ولم يزل الحرب بينه وبين ھؤالء المرابطين سائر أيامه. ثم عاودوه ثانية وثالثة

  .وأحفه محل الثقة بخلته واالستقامة إلى صفائه

بقاء إلى تونس صحبه الحاجب في جملته حتى إذا أعمل المكيدة في االنصراف عن السلطان شاركه ولما نھض السلطان أبو ال

وكان يتردد إليه ببجاية . ورجع الحاجب إلى قسنطينة، وصرفه إلى مكان عمله من الزاب. في تدبيرھا إلى أن تمت كما قدمناه

وتقبض عليه من أمراء الزواودة علي بن أحمد بن . إليھا للزيارة والمطالعة في أعماله إلى أن غدر به العرب في بعض طرقه

عمر بن محمد بن مسعود، وسليمان بن علي بن سباع بن يحيى بن مسعود على حين اجتذبا حبل األمارة من يد عثمان بن 
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جعه من سباع بن شبل بن موسى بن محمد، واقتسما رياسة الزواودة قومھما فاستمكنا من ھذا العامل منصور بن فضل في مر

عمله ببالد سدويكش، وأوثقوه اعتقاالً، وھموا بقتله فافتدى منھم بخمسة قناطير من الذھب، وارتاشوا بمكسوبھم وصرفوا في 

وبعد أخذ الرھن من العرب إلى أن . وقبض منصور بن فضل عنانه عن السفر بعدھا إال في األحايين. وجوه رياستھم إنفاقھا

يحيى إلى تونس سنة سبع عشرة وسبعمائة أول حركاته إليھا، وطالب حاجبه يعقوب بن غمر  كانت حركة موالنا السلطان أبي

ويكفيه  وھو بثغر بجاية باألموال للنفقات واألعطيات، فبعث إليه بمنصور بن فضل وأشار بعقده له على حجابته ليقوم بأمره،

مر، وحالت صبغة وده، وانكفأ السلطان من حركته واعتدھا منصور على ابن غمر فساء ظنه، وتنكر له ابن غ. مھمات شؤونه

ولما احتل بقسنطينة بدت له من يعقوب بن غمر صاحب الثغر . تلك مخفق السعي بعد أن نزل ظاھر تونس بعساكره كما قدمناه

 ونذر منه بالشر. مخايل االمتناع فأقصر عن اللحاق به، وترددت بينھما الرسل، وبعث له ابن غمر في منصور بن فضل

فأجاب داعيه، وصحب قائد السلطان يومئذ محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس إليه، حتى إذا كان ببعض الطريق عدل إلى 

عثمان بن الناصر شيخ أوالد حربي، ويعقوب بن إدريس شيخ أوالد خنفر ومن : بلده، وھم به القائد فأجاره أولياؤه من العرب

ر إلى ابن غمر فقرع سن الندم عليه، وشايع منصور بن مزني عدوھم صاحب ولحق ببسكرة وبلغ الخب. معھم من ذويھم

وملك السلطان خالل ذلك تونس وسائر بالد . تلمسان أبا تاشفين ودخل في دعوته، وأوفد إبنه يوسف عليه بالطاعة والھدية

امه على الدولة، والعساكر من وھلك ابن غمر سنة تسع عشرة وسبعمائة، ولم يزل منصور بن مزني ممتنعاً سائر أي. أفريقية

بجاية تتردد لمنازلته إلى أن ھلك سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وقام بأمره من بعده إبنه عبد الواحد فعقد له السلطان على 

وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد . قرى ريغة وواركلي: عمل أبيه بالزاب، واستضاف إليه ما وراءه من البالد الصحراوية

ابن عمر لمحمد بن أبي الحسين بن سيد الناس، وجعل له كفالة إبنه يحيى ودفعه إليه، فتجددت الوحشة بين عبد الواحد  مھلك

وبعث . ھذا وبين صاحب الثغر في سبيل المنافسة في المرتبة عند السلطان، لما كانوا جميعاً صنائع وبطانة للحاجب ابن عمر

ً من حبل طاعته تقبل فيھا مذھب أبيه وناول عب. العساكر لحربه ومنازلة حصنه د الواحد ھذا آلل زيان مخانقي الدولة طرفا

وطال تمرس الجيوش به إلى أن استجن منه عبد الواحد بصھر عقد له على إبنته، واشتراط المھادنة وتسليم . آخر عمره

. سماط وبني أبي كواية بطانتھم من بنيالجباية، وتودع أمره إلى أن اغتاله أخوه يوسف سنة تسع وعشرين وسبعمائة بمداخلة 

واستقل يوسف بن . ولما أحكم مداخلتھم آذنه عشاء للشورى معه في بعض المھمات، وطعنه بخنجره فأشواه وھلك لحينه

  .منصور بأمارة الزاب، ووصله مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة، وأجرى الرسم في الدعاء له على منابرعمله

أمور مھلكه فلھجت نار العداوة واإلحن القديمة  طان قد استدعى محمد بن سيد الناس من الثغر لحجابته، وفوض لهوكان السل

ما بينه وبين يوسف بن منصور عامل الزاب، وھم به لوال ما أخذ بحجنرته من الشغل الشاغل للدولة بتحيف آل زيان وھلك 

لطان إياه كما ذكرناه، وعقد لمحمد بن الحكيم على القيادة وجعل بيده زمام الحاجب سنة إثنتين وثالثين وسبعمائة في نكبة الس

العساكر، وفوض له في سائر القرى والضواحي فأجرى رياسته وحكمه في دولته، وتغلب على أمره حين فرغ السلطان من 

يغمراسن فقلم أظفار ونھض السلطان أبو الحسن إلى . الشغل بمدافعة عدوه، وحط ما كان من إصرھم على كاھل دولته

وأثار له من . أعدائھم وفل شبا عزائمھم كما شرحناه قبل، فأذكى القائد محمد بن الحكيم مع يوسف بن منصور نار العداوة

السلطان كامن الحفيظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الجادة وتقويمه عن المراوغة في الطاعة، وناھضه بالعساكر 

ثم كانت بينه وبين علي بن أحمد كبير الزواودة فتن وحروب دعا إليھا منافسة . كلھا بتسليم الجباية إليه مرات ثالثاً يدافعه في

وحشد أھل ريغ لذلك . علي في استئثاره بمال الجباية دونه فواضعه الحرب، ودعا العرب إلى منازلته مموھاً بالدعاء إلى السنة
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وعقد له عليھا . ة فأصھر له ابن مزني في أخته بنت منصور بن فضلونازله، وانحرف عنه إبنه يعقوب ودخل إلى بسكر

فحسن دفاعه عنه، وبعث ابن مزني عن سليمان بن علي كبير أوالد سباع، وقريع علي بن أحمد في شؤونه، فكان عنده 

  .ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن امتنع ابن مزني

ثم كانت غزاة . ني إلى االتفاق والمھادنة أعوام األربعين من المائة الثامنةورحل علي ابن أحمد بن بسكرة، وصار مع ابن مز

 ثم. القائد ابن الحكيم إليه نھض من أفريقية بعد أن نازل بالد الجريد، واقتضى طاعتھم ومغارمھم، واسترھن ولد ابن يملول

من قراه، وفرت العرب من الزواودة  ارتحل إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من سليم فأجفل بالزاب ونزل بلد أوماش

وارتحل عنه إلى بالد ريغ فافتتح . وسائر رياح أمامه، ودافعه يوسف بن مزني بھديته، دفعھا إليه وھو بمكانه من أوماش

ورجع إلى تونس ونكب السلطان قائده محمد بن الحكيم ھذا سنة أربع وأربعين . تقرت معقلھم واستباحھا ودوخ سائر أعماله

وخشي الحاجب أبو محمد بن تافراكين بادرتة بطانته، فلحق بملك المغرب المرھوب . ائة، وولى إبنه أبا حفص عمروسبعم

الشبا المطل على الممالك، يعسوب القبائل والعشائر أبي الحسن، وأغراه بملك أفريقية واستجره إليھا فنھض في األمم 

ووفد عليه يوسف بن منصور أمير الزاب بمعسكره من . كله من قبلثمان وأربعين وسبعمائة كما ذكرنا ذلك  العريضة سنة

ً واستتبعه في جملته إلى قسنطينة ثم عقد له على الزاب وما وراءه من قرى ريغة وواركلي، . بني حسن فلقاه براً وترحيبا

ب على رأس الحول فاستعذ واستقبل تونس، وأمره برفع الجباية إليه مع العمال القادمين من أقصى المغر. وصرفه إلى عمالته

ً الخبر بنكبة السلطان على القيروان كما  لذلك، حتى إذا سمع بوصولھم من المغرب لحقھم بقسنطينة، وفجأھم ھنالك جميعا

  .ذكرناه، فاعتزم على اللحاق ببلده

وتحيز . ھما ومخالصةألزمة صھر كانت بين واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن أحمد أمير البدو بالناحية القريبة من أفريقية

إليھم من كان بقسنطينة من أولياء السلطان وحاشيته وعماله، ورسل الطاغية والسودان الوافدين مع إبنه عبد هللا من أصاغر 

بنيه، أواھم يوسف بن منصور جميعاً إليه، وأنزلھم ببلده وكفاھم مھماتھم شھوراً من الدھر حتى خلص السلطان من القيروان 

. حقوا به مع يعقوب بن علي فكانت تلك يداً اتخذھا يوسف بن يعقوب عند السلطان أبي الحسن وبنيه باقي األيامإلى تونس، ول

ً بطاعته يسرب األموال إليه بتونس  ً في االنتقاض عليه، وأقام متمسكا ثم أتبع ذلك بمخالفة رؤساء النواحي من أفريقية جميعا

رية كما سنذكره، ويدعو له على منابره بعد تقويضه عن الجزائر إلى المغرب وبالجزائر عند خلوصه إليھا من النكبة البح

األقصى السترجاع ملكه، إلى أن ھلك السلطان أبو الحسن بجبل ھنتاتة من أقصى المغرب سنة إثنتين وخمسين وسبعمائة 

تضاف إلى ملكه ملك تلمسان، ومحا ما عنان الحية الذكر ولما اس واستقام أمر الدولة المرينية الحية الذكر إلبنه السلطان أبي

جدده بنو عبد الواد من رسوم ملكھم وجمع كلمة زناتة، وأطل على البالد الشرقية سنة ثالث وخمسين وسبعمائة، بادر يوسف 

 ثم أوفد عليه ثانياً مع حاجبه الكاتب أبي عبد هللا. بن منصور بطاعته فأتاھا طواعية، وأوفد على السلطان رسله بكتاب بيعته

وأوفد عليه أمراء القبائل والبدو ورؤساء . محمد بن أبي عمر، وبعثه بالعساكر لتدويخ أفريقية وتمھيد ملكه ببجاية كما سنذكره

النواحي سنة أربع وخمسين وسبعمائة، ووفد في جملتھم يوسد بن منصور أمير الزاب، ويعقوب بن علي أمير البدو وسائر 

ً ألزمة خلوصھم ألبيه وقومه من بين أھل أفريقية، وأسنى جوائزھمالزواودة فلقاه السلطان تكرمة  وعقد ليوسف بن . ورعيا

  .مزني على الزاب وما وراءه من بالد ريغة وواركلي على عادته وانقلب محبواً محبوراً 

اح قسنطينة سنة ولما نھض السلطان إلى أفريقية الفتت. وقد ثبت له من والية السلطان ومخالصته حظ، ورفع له ببساطه مجلس

. ثمان وخمسين وسبعمائة كما سنذكره تلقاه يوسف بن منصور على قسنطينة فخلطه بأوليائه، ونظمه في طبقات وزرائه
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وخرب بالد يعقوب . واستوحش يعقوب بن علي يومئذ من مطالبته بالرھن له ولقومه وانتقض، وأجفلت أحياؤه إلى بالد الزاب

ودخل يعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا . ئھا وبغور مياھھا، وبھدم بنائھا وبنسف آثارھابن علي بالزاب والتل بقطع شجرا

السلطان فانكفأ راجعاً، واحتل بظاھر بسكرة فتلوم بھا ثالثا إلراحة العساكر وإزاحة عللھم من وعثاء السفر وشعث الصحراء، 

والحنطة واللحمان واألدم بما أرغد عيشھم  فغرب يوسف بن منصور في قرى عسكره أيام مقامه شملھم فيھا من العلوفة

وتحدث بھا الناس دھراً ورفع إليه جباية الزاب لعامه قناطير من الذھب دفعه ببيت المال فقبضه القھارمة من . وكفاھم مھمھم

ً إلى وانكفأ راجع. ثقاته، وأجزل السلطان مثوبته وأسنى عطيته، واختصه بكسوة ثيابه وعياله من كسى حرمه وثياب قصره ا

ثم أوفد يوسف بن منصور إبنه أحمد على السلطان بسدته من فاس عند منصرف وزيره سليمان بن داود من حركة . حضرته

ً في نزل. أفريقية سنة تسع وخمسين وسبعمائة، وأصحبه ھدية من عتاق الخيل وفاره الرقيق كريم ومحل من  وأقام أياما

وخمسين وسبعمائة، فأرغد القائم بالدولة من بعده جائزته وأسنى صلته وصرفه  المجلس رفيع إلى أن ھلك السلطان خاتمة تسع

ولم ينشب أن شبت نار الفتنة، وانتزى الخوارج بالجھات بعد . إلى عمله، واستوصى به أمراء النواحي والثغور في طريقه

ي حمو سلطان بني عبد الواد عند مھلك السلطان فخلص إلى أبيه بعد عنائه وعلى يأس من النحاة بعد أن حصل في قبضة أب

استيالئه على تلمسان، وھو بھا مع بني مرين، وقد مر بھم مجتازاً إلى وطنه فأجاره عليه صغير بن عامر شيخ بني عامر من 

وبعد أن بذل له من يده، ومن طرف ما وصله . زغبة رعياً ألزمة إبنه يوسف صاحب الزاب، وتأميالً للعرب فيه وفي أعماله

  .ين من ذخائرھم فبعث معه صغير ركاباً من قومه أبلغوه فكانت إحدى الغرائب في نجاتهبنو مر

بجاية وقسنطينة من يد بني مرين وأزعجوا عنھا العساكر المجمرة بھا من قبائلھم كما قدمناه، : واسترجع الموحدون ثغورھم

ئة ليوم عاشوراء، وقام بأمره إبنه أحمد، فراجع يوسف بن منصور طاعته المعروفة إلى أن ھلك سنة سبع وستين وسبعما

كان سخية  وجرى على سننه وھو لھذا العھد أمير على الزاب بمحل أبيه من إمارته متقبل في مذھبه وطريقه إال أن خلق أبيه

ل أخت وله ولد كبيرھم أبو يحيى من بنت محمد بن يملو. وخلق ھذا تلھوقاً لما فيه من التحذلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار

ولما حفت بھل الجريد الفاقرة ونزل به يحيى بن يملول المشؤوم على وطنه توجس . يحيى، وھو لھذا العھد مرشح لمكانه

الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير طاعته المعروفة، فسرب األموال في العرب ومد يده إلى حبل صاحب تلمسان 

. ثم قذف هللا نور الھداية في قلبه، وأراه سنن رشده. قدم في أمره رجالً ويؤخر أخرى،وأقام ي. ليتمسك به فوجده قاصراً عنه

وبادر إلى االستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة، ووصله وافد السلطان أبي العباس شيخ الموحدين أبو عبدهللا بن أبي 

استقامته وتقبله السلطان وأعاده إلى أحسن األحوال ھالل، وكشف له قناع المخالصة واالنحيالش،  وبعث معه وفده بھديته و

  .من الرضى عنه، وهللا متولي األمور سبحانه الرب سواه وال معبود إال إياه

  :الخبر عن رياسة بني يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني أبي منيع بالحامة
منھا بأم القرى من قطره، وھو يحيى بن  اللهزعيم ھؤالء الرؤساء ابن يملول صاحب توزر، التساع بلده وتمدن مصره واحت

ونسبھم بزعمھم في طوالع العرب من تنوخ، استقرار أولوه بھذا الصقع منذ أول الفتح فعفوا وتأثلوا ووشجت . محمد بن يملول

دار الخالفة  به عروقھم نسباً وصھراً حتى انتظموا في بيوت الشورى المتقدمين للوفادة على الملوك وتلقي العمال القادمين من

مثل بني واطاس وبني فرقان : والنظر في مصالح الكافة أيام آل حماد بالقلعة، وآل عبد المؤمن بمراكش وآل أبي حفص بتونس

وكان التقدم فيھم أيام عبيد هللا الشيعي البن فرقان، وھو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر أنه يروم . وبني ماردة وبني عوض

م القائم، وأيام آل حماد ليحيى بن واطاس، وھو النازع بطاعة أھل قسنطينة إليھم عن آل بلكين ملوك القيام على أبي القاس
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ثم عادت الرياسة لبني فرقان ألول دولة الموحدين، ومنھم كان الذي . القيروان حين انقسمت دولة آل زيري، وافترق أمرھم

وصار األمر للموحدين فمحوا منھا آثار المشيخة . فتقبله ووصله لقي عبد المؤمن وأتاه الطاعة عن نفسه وعن أھل بلده توزر،

وأشراف  ونشأ أحمد ھذا الجد مترامياً إلى الرياسة بھذا القطر يدافع عنه بالراح، ويزاحم بالمناكب من وجوه البلد. واالستبداد

فنكبه وصادره على مال امتحنه  وسعى به إلى شيخ الموحدين وقائد العسكر أيام السلطان أبي حفص محمد الفازاري. الوطن

كانت أول نكباته التي أورت من زناده وأوقدت من جمره، وتخلص إلى الحضرة يؤمل اقتعاد مطيته وثبوت مركزه من . عليه

، دار الخالفة فأوطنھا أياماً يباكر أبواب الوزراء والخاصة، ويلثم أطراف األولياء والحاشية، ويبذل كرائم ماله فيما يزلفه لديھم

ثم استضاف بما . ويؤثره بعنايتھم، حتى استعمل بديوان البحر مقعد العمال بمرفاً السفن لجباية األعشار من تجار دار الحرب

ً بإمضاء الجرايات وإدرار الجباية، واستمرت على ذلك  كان من غنائه فيھا واضطالعه سائر أعمال الحضرة فتقلدھا زعيما

ً أللسنة السعاية المصانعة واإلتحاف بطرف ما يجلبه  حاله وتضاعفت فائدته فأثرى واحتجن المال، واستخلص الذخيرة قاطعا

الروم من بضائعھم حتى أبطره الغنى، ودلت على مكامنه الثروة، ورفع أمره إلى الحاجب فخرج التوقيع بالقبض عليه، 

من آالف الدنانير وامتحن لھا، وباع فيھا  واستصفاء ماله لعھد السلطان أبي يحيى اللحياني فنكب الثانية وصودر على مئتين

وخلص من النكبة مثلوب األمانة ممزق األديم فقيد الرياش، أحوج ما كان إلى ما يعوز من الكن . مكسوبه حتى من الكتب

  .ولحق ببلده ناجياً بالرمق ضارعاً للدھر. والدفء وباللة العيش

باكرة أبوابھم واالمتھان في ضروراتھم، وأنجده في ذلك بخت جذب ودفعه المأل إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمال وم

وكان في خالل ذلك شغل الحضرة شأن الثغور الغربية وأمرائھا فتقلص ظل الدولة عن ھؤالء بعض الشيء، وھملت . بضبعه

رى التي كان يسمو لھا فلما أدرك أحمد ھذه الشو. الرعايا بالبالد الجريدية، وصار أمرھا إلى الشورى التي كانت عليھا قبل

وھلك في أعوام ثمان عشرة فخلفه من بعده في سبيله تلك . سمو حباب الماء ثلج صدره، وأنجح سعيه، واستبد بمشيخة توزر

ً في االستقالل ً إلى الرتبة منافسا ً بيوتات المصر بمناكب استوصلھا سائر عمره من. ولده يحيى طموحا الدعار  مزاحما

الشباب ليستبد أمره، واالستيالء على نظرائه حتى تطارحوا في ھوة المھلك بين  مر والمجاراة في فنونواألوغاد بمعاقرة الخ

قتيل ومغرب ومخيف العمران لم تعطفه عليھم عواطف الرحم، وال زجره وازع التقوى والسلطان، حتى خال له الجو 

وكان مھلكه قريباً من استبداده لخمس سنين متلقياً . د أبيهواستوسق األمر، واستقر من أمر البلد والحل والعقد بأوفى من استبدا

الكرة من يده أخوه تربه في الرياسة ومجاريه في مضمارھا، فأجرى إلى الغاية واقتعد كرسي الرياسة وعفى على آثار 

ه أحمد ألبي الليل واستظھر على أمره بمصانعة أمراء البدو وأوالد أبي الليل، والمتات إليھم بصھر كان عقده أبو. المشيخة

فكانوا رداء له من الدولة فبعد صيته، وعظم استيالؤه، وامتدت أيامه، وعنى الملوك بخطابه وإسناد . جدھم على أخته أو عمته

وزحف إليه القائد محمد بن الحكيم سني أربعين فالذ منه . األمور في تلك البالد إليه خالل ما تعود الكرة وتھب ريح الدولة

لمصانعة بالمال، ورھنه ولده يحيى فرجعه إليه ابن الحكيم وتقبل طاعته من غير رھن استقامة لما ابتاله من بالطاعة وا

  .وأقام على ذلك إلى أن ھلك أعوام أربعة وأربعين من المائة الثامنة. خلوصه

مواراته، بعد أن كان أظھر  جدث أبيه صبح وتصدى ولده عبد هللا للقيام باألمر فوثب عليه عمه أبو زيد بن أحمد فقتله على

وقام باألمر أخوه يملول بن أحمد أربعة أشھر كانت . الرضى به والتسليم له فثارت به العامة لحينه، وكان مصرعھما واحداً 

شر مدة وأسوأ والية، لما أصاب الناس بسوء ملكته من سفك الدماء واستباحة الحرم واغتصاب األموال، حتى كان ينسب إلى 

وكان أخوه أبو بكر معتقالً بالحضرة فراسله . ة وإلى الكفر مرة أخرى فمرج أمرھم واستولى الضجر على نفوسھمالجنون مر
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أھل توزر سراً، وأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذت عليه المواثيق بالطاعة والوفاء بالجباية فصمد إليھا بمن في لفه من 

وبادر الناس إلى . ى الظاھرة المقدرة السير، وأجلب عليھم، ثم بيتھا فافتتحھااألعراب وحشد نفزاوة المجاورين لھا في القر

وكانت قفصة من قبل ذلك .القبض على يملول أخيه وأمكنه منه فاعتقله بداره وتبرأ من دمه، وأصبح لثالثة اعتقاله ميتا بمحبسه

د الجليل بن العابد من بيوتھا، ونسبھم في زعمھم محمد بن علي بن عب لما صار أمر الجريد إلى الشورى قد استبد بھا يحيى بن

حتى التحموا بأھلھا وانتظموا  أمر  وهللا أعلم بأولية نزولھم بقفصة. في بلى ولھم خلف بزعمھم في الشريد من بطون سليم

ألمير أبي وكانت البيوت بھا بيت بني عبد الصمد وبيت بني أبي زيد، وكانت رياسته لبعض بني أبي زيد لعھد ا. بيوتاتھا

زكريا األعلى، كان يستعمله على جباية أموال الجريد، ثم سعى به أنه أصاب منھا فنكبه وصودر على آالف من المال 

  .فأعطاھا، وأقامت رياستھم متفرقة في ھذه البيوتات

ئرھم، واستبد بھا أقوى عصبية من سا ولما حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الجريد إلى الشورى، كان بنو العابد ھؤالء

وأقبل السلطان . فلما فرغ السلطان من شغله بزناتة، وجثم السلطان أبو الحسن على تلمسان يحاصرھا. كبيرھم يحيى بن علي

على النظر في تمھيد ملكه وإصالح ثغوره، وافتتح أمره بغزو قفصة، ونھض إليھا سنة خمس وثالثين وسبعمائة في عساكره 

ند واألولياء من العرب فحاصرھا شھراً أو نحوھا، وقطع نخيلھا، وضاق عنقھم بالحصار وتالوموا من الموحدين وطبقات الج

ونزل أھل البلد على حكم . واستبقوا بھا إلى السلطان، وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوار ابن مكي. في الطاعة

فيھم وأحسب أمل ذوي الحاجات منھم، وانكفأ راجعا إلى حضرته السلطان فتقبل طاعتھم وأحسن التجاوز عنھم، وبسط المعدلة 

بعد أن آثرھم بسكنى ولده المخصوص بعدئذ بعھده األمير أبي العباس وأنزله بين ظھرانيھم، وعقد له على بالد الجريد، 

تبد األمير أبو واحتمل مقدم قفصة يحيى بن علي إلى الحضرة فلم يزل بھا إلى أن ھلك سنة أربع وأربعين وسبعمائة واس

مدافع وأبو بكر وعبد هللا ومحمد، وإبنه أحمد بن : وقتل بني خلف وھم. العباس بأمر الجريد، واستولى على نفطة كما قدمناه

  .محمد، إخوة أربعة، وابن أخيھم الخلف بن علي بن الخلف بن مدافع، ونسبھم في غسان في طوالع العرب

واستبد ھؤالء اإلخوة األربعة أزمان الشورى كما  طة وتأثل بھا، وكان لبنيه بھا بيتوانتقل جدھم من بعض قرى يفزاوة إلى نف

ولما استولى السلطان أبو بكر على الجريد، وأنزل إبنه أبا العباس بقفصة، وعقد له على سائر أمصاره اقتضى طاعتھم . قدمناه

جھزت له العساكر من الحضرة، ونازلھا وقطع نخلھا و. فامتنعوا فسرح إليھم وزيره أبا القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين

وأفلت السيف منھم . فالذ أھلھا بالطاعة، وأسلموا بني مدافع المتغلبين فضرب أعناقھم وصلبھم في جذوع النخل آية للمعتبرين

ً صغيرھم لذمة اعتدھا له أبو القاسم بن عتو لنزوعه قبل الحادثة، فكانت واقيته من الھلكة ى األمير أبو العباس واستول. عليا

ثم مرض أبو بكر بن يملول في طاعته فنھض إليه السلطان أبو بكر من تونس سنة خمس . على نفطة واستضافھا إلى عمله

ولحق أبو بكر بن يملول ببسكرة فلم يزل بھا إلى أن أجلب على توزر فنبذ إليه . وأربعين وسبعمائة، وكان الفتح كما قدمناه

ثم كان مھلك السلطان . وانتقل إلى حصون وادي ابن يملول المجاورة لتوزر، وھلك سنة ست وأربعينيوسف بن مزني عھده، 

وإبنه األمير أبي العباس صاحب األعمال الجريدية إثر ذلك سنة سبع وأربعين وسبعمائة ورجع إلى كل مصر من الجريد 

ستولى على بلده في مكان ابن عمه يحيى بن علي، مقدموه فرجع أحمد بن العابد إلى قفصة من مكانه في جوار ابن مكي وا

ورجع علي بن الخلف إلى نفطة واستبد بھا، ورجع يحيى بن محمد بن أحمد بن يملول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة، 

ن وارتحل إليھا مع عمه أبي بكر طفالً، فلما خال الجديد من األمارة درج يحيى ھذا من عشه في جوار يوسف بن منصور ب
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مزني، وأطلقه مع أوالد مھلھل من الكعوب بعد أن وصلھم وشارطھم، واسترھن فيه أبناءھم فأوصلوه إلى محل رياسته 

  .ورجع أمر الجريد كله إلى رياسة مقدمه كما كان. بتوزر، ونصبه شيعته وأولياء أبيه، وقاموا بأمره

مبرة وتكرمة ورجع كالً إلى بلده ومحل رياسته  وھران فلقاھمثم وفدوا على السلطان أبي الحسن عند زحفه إلى أفريقية ولقوه ب

فرجع إلى توزر يحيى بن محمد بن أحمد بن يملول : بعد أن أسنى الجائزة، ووفر اإلسھام واألقطاع، وأنفذ الصكوك والكتب

ً مغتلماً، وإلى نفطة علي بن الخلف بن مدافع، وإلى قفصة أحمد بن عمر بن العابد واحد من ھذه األمصار وأنزل بكل . صبيا

وعقد على الجريد كله لمسعود بن ابراھيم بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه، واستوصى لھؤالء الرؤساء . عامالً وحامية

حتى إذا كانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وارتحل عامل الجريد مسعود بن . خيرا في جواره

من معه من العمال والحامية، ونمي خبره إلى األعراب من كرفة فصبحوه في بعض مراحل سفره دون إبراھيم يريد المغرب ب

أرض الزاب فاستلحموه ومن كان معه من الحامية، واستولوا على أبنيتھم وذخيرتھم وكراعھم، واستبد رؤساء تلك البالد 

فأما يحيى بن . بمنابرھم، واستمروا على ذلك ضرةبأمصارھم وعادوا إلى ديدنھم من التمريض، وآذنوا بالدعاء لصاحب الح

محمد بن يملول فنزع إلى مناغاة الملوك في الشارة والحجاب واتخاذ اآللة والبيت المقصور للصالة، واقتعاد األريكة وخطاب 

االس والحجبة و فسح للمجون والعكوف على اللذات مجاالً، يرى أن جماع السياسة والملك في إدارة الكأس وافتراش .التمويل

وربما بيت مشاھيرھم . وفتح مع ذلك على رعيته وأھل إيالته باب العسف والجور. عن الناس والتأله على الندمان والجالس

وأما جاره . غيلة فأتلف نفوسھم، وامتد أمره في ذلك إلى أن استولى السلطان أبو العباس على أفريقية، وكان من أمره ما نذكره

فلم يلبث لما استبد برياسته أن حج  سنة أربع وستين وسبعمائة، والتزم مذاھب الخير وطرق الرضى  الجنب علي بن الخلف

ً على سننه ثم ھلك لسنة من واليته وقام . والعدالة، وھلك سنة خمس وستين وسبعمائة بعدھا، وولي مكانه إبنه محمد جماريا

ھف للناس حده فنقموا عليه سيرته، وسيموا عسفه، واستمكن بأمره أخوه عبد هللا بن علي فأذكى سياسته، وأيقظ حزمه وأر

مناھضھم في الشرف ومحاذيھم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف هللا من صاحب الحضرة بذمة كانت له في خدمة قديماً 

ودله على مكامن استعمله لرعيھا في خطة القضاء بحضرته، وآثره بالمكان منه والصحبة فسعى بعبد هللا ھذا عند الخليفة، 

  .واقتاد عساكر السلطان إليه في زمامه. ھلكته، وبصره بعورات بلده

ً استألف أخوه الخلف بن علي بن الخلف  ً وأمضى عزما ولما احتل بظاھر البلد وعبد هللا رئيسھا أشذ ما كان قوة وأكثر جمعا

المرصاد في اقتحامھا، حتى إذا كانت الھيعة دس جماعة المشيخة دونه، وحرضھم عليه وداخل القاضي في تبييت البلد، وأنه ب

إلى بعض األوغاد في قتل أخيه عبد هللا، ومكر بالقاضي والعسكر وامتنع عليھم واعتصم دونھم، واستقل برياسة بلده وأقام 

. ثنيته على ذلك يناغي ابن يملول في سيره ويطارحه الكثير من مذاھبه، ويجري في الشأو الذي بلغ إلى غايته وأوفى على

وأما أحمد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبداده في قفصة سالكاً مسالك الخمول، منحطاً عن رتب التكبير منتحالً مذاھب 

وترفع  فلما أوفى على شرف من العمر استبد عليه ابنه محمد،. أھل الخير والعدالة في شارته وزيه ومريھبه، جانحاً إلى التقفل

الشيء إلى مناغاة ھؤالء المترفين، فبينما ھؤالء المتقدمون في ھذه الحال من االستبداد على السلطان عن حال أبيه بعض 

والتخلق بأخالق الملوك، والتثاقل على الرعايا بالتعسف والجور، واستحداث المكوس والضرائب إذا أطل على مفاحصھم 

وائتمروا في المظاھرة . ھا عزائمه فوجموا وتوجسوا الخيفة منهالسلطان أبو العباس بالحضرة مستبداً بدعوته، صارفاً إلى فتح

على البعد زبوناً على صاحب الحضرة ونزوعاً عن  واتصال اليد بعد أن كانوا يستحثونه إلى الحضرة، ويبعثون إليه باالنحياش

في األعراب المخالفين على  فلما استبد السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في أمرھم وسربوا أموالھم. مصدوقة الطاعة
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ونھض . السلطان من الكعوب، يؤملون مدافعتھم عنھم فشفر لھا أوالد أبي الليل بما كان وقع بينھم وبين السلطان من النفرة

إليھم السلطان فغلبھم على ضواحي أفريقية وعلى الظواعن التي كانت جبايتھا لھم من مرنجيزة كما قلناه، واكتسحھم فأوھن 

  .قوتھم بذلك من

من العرب أوالد مھلھل على قفصة  ثم زحف الثانية إلى أمصار الجريد فالذوا باالمتناع فأناخ السلطان بعساكره وأوليائه

فقاتلوھا يوماً أو بعض يوم، وغدا في ثانيه على نخيلھم يقطعھا فكأنما يقطع بذلك أمعاءھم في فنبرأوا من مقدمھم، وشعر بذلك 

على حكمه فتقبض عليه وعلى إبنه شھر ذي القعدة من سنة ثمانين وسبعمائة، وتملك البلد، واستولى  فبادر إلى السلطان ونزل

ً ال يعبر عنه لطول أيامه في الوالية وكثرة احتجانه لألموال. على ديار ابن العابد بما فيھا وعقد السلطان على . وكان شيئا

ن يملول في توزر فقوض عنھا بأھله، ونزل على أحياء مرداس قفصة البنه أبي بكر وارتحل يريد توزر، وطار الخبر الب

وسرب فيھم المال فرحلوا معه إلى الزاب، ولحق ببسكرة مأوى نكباته ومنتھى مفره فنزل بھا على أحمد بن يوسف بن مزني، 

وسوء المغبة إلى أن وأقام ھنالك على قلعة من توقع مطالبة السلطان له ولجاره ابن مزني، وخسارة أموالھم في زبون العرب 

وائتمر أھل توزر بعد تقويضه عنھم، وبعثوا إلى السلطان ببيعتھم فلقيته أثناء طريقه، وتقدم إلى البلد . ھلك لسنة أو نحوھا

الذخيرة فرفعوھا  فنزل بقصور ابن يملول، واستولى على ذخيرته وتبرأ إليه أھل البلد من ودائع كانت له عندھم من خالص

وكان يخالف أصحابه إلى الطاعة متى . وعقد إلبنه المنتصر على توزر، واستقدم الخلف بن الخلف من نفطة. إلى السلطان

ً على يملول وسالفة من العداوة كان يتقبلھا فلما احيط بھم أدركه الدھش بطاعته فأتاھا، وقدم عليه فتقبل . نقضوھا زبونا

ً في استصالحه، وعقد له على حجابة إبنه المنتصر وأنزله معه بتوزر وأمره  السلطان ظاھره وأغضى له عن غيرھا طمعا

باالستخالف على بلده نفطة، وعقد له على واليتھا وانكفأ راجعاً إلى الحضرة، وقدم ابن الخلف على أمره ورأى أنه قد تورط 

شيخ رياح ومدره حروبھم  في الھلكة فراسل ابن يملول بمكانه من توزر، وعثر أولياء السلطان على كتابه إلى يعقوب بز علي

يملول ومعونته فعلموا نكثه ومداجاته، وبادروا إلى التقبض عليه، وولوا على نفطة من قبلھم وخاطبوا  على صريخ ابن

  .السلطان بالشأن، وأقام في اعتقاله إلى أن كانت حادثة قفصة، فبادر األمير المنتصر إلى قتله

ھو وأخوه لمنافسة بينھما وبين ابن العابد،  تھا كان نزع إلى السلطان قبل فتحھاوكان من خبر قفصة أن ابن أبي زيد من مشيخ

وقد ذكرنا أوليتھم واستعمال سلفھم أيام . محمد وأحمد إبنا عبد العزيز بن عبد هللا بن أحمد بن علّي بن عمر بن أبي زيد: وھما

رعى لھما تشيعھما وبدارھما إلى طاعته مع قديمھما فلما استولى على البلد . األمير أبي زكريا األعلى في جباية الجريد

ثم نزغ . فأنزلھما مع إبنه بقفصة، وكبيرھما رديف لحاجبه عبد هللا من الموالي األتراك ومدبر ألمور البلد في طاعة السلطان

خيه بتوزر فكاده في وذھب األمير أبو بكر إلى زيارة أ. الشيطان في صدره، وحدثته نفسه باالستبداد، وأقام يتحين له الفرص

ً من الغوغاء والزعانف وتقدم بھم إلى القصبة للفتك بعبد هللا التريكي، ونذر بذلك فأغلق أبواب  التخلف عنه، وجمع أوباشا

فلما استغلظ بمدده أدركھم الدھش . القصبة، وبعث الصريخ في أھل القرى، وقاتلھم ساعة من نھار حتى وافى إليه المدد

حولھم ولجأوا إلى االختفاء في بيوت البلد، وتقبض على الكثير مفن داخلھم في الثورة، ووصل الخبر إلى وانفض األشرار من 

أبي بكر بتوزر فبادر إلى مكانه، وقد سكنت الھيعة فاستلحم جميع من تقبض عليه حاجبه ونادى في الناس بالبراءة من  األمير

ارجين من أبواب البلد في زفي النساء فقادھما إليه فقتلھما بعدأن مثل وعثر الحرس عليه وعلى أخيه خ. أبي زيد فتبرأوا منه

  .بھما
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في غير مرحمة لم يعطف عليه رحم، وال  وبادر المولى المنتصر بتوزر لقتل الخلف بن الخلف أن يخوض في مثلھا فذھب

وأما بلد . مه في عماالت السلطانواستبد السلطان بالجريد ومحا منه آثار المشيخة وعفا عليھا وانتظ. تكنه سماء وال أرض

الحامة وھي من عماالت قسطيلية وتعرف بحافة قابس وحامة مطماطة نسبة إلى أھلھا الموطنين كانوا بھا من البربر، وھم 

أوالد يوسف : فيما يقال الذين اختطوھا، وأما اآلن ففيھا ثالث قبائل من توجن وبني ورياجن وھم في العصبية فرقتان

فأما بنو أبي منيع . أوالد أبي منيع وأوالد جحاف ورياسھم في أوالد وشاح، وال أدري كيف نسب لفرقتين ورياستھم في

بوساك ويحمد وماللت وأن رئاسته بعده  :فالحديث عن رياستھم في قومھم أن جدھم رجا بن يوسف كان له ثالثة من الولد وھم

حسن بن أبي منيع ثم إلبنه محمد بن حسن، ثم ألخيه موسى بن حسن ثم  كانت إلبنه بوساك ثم إبنه أبي منيع من بعده، ثم البنه

وأما أوالد جحاف فكانت أول رياستھم لمحمد بن أحمد بن وشاح، وقبله خاله القاضي . ألخيھما ابن عالن إلى أن كان ما نذكر

وكان مقدمھم . المغارم بأمرھاوكان العمال من الحضرة يتعاقبون فيھم إلى أن أسقط السلطان عنھم الخراج و. عمر بن كلى

وكان المديوني قائد السلطان والياً عليھم، وارتاب بھم . ألول دولة السلطان أبي بكر من أوالد أبي منيع، وھو موسى بن حسن

بعض األيام وأحبوا الثورة به فدس بھا إلى السلطان في بعض حركاته، وغزاھم بنفسه ففروا، وأدرك سبعة من أوالد يوسف 

ولما ھلك ولي بعده أخوه أبو عألن، وطال أمد واليته . ثم رجع األمر وولي موسى بن حسن. وتقبض عليھم فقتلواھؤالء 

ً إلى الخير والعفاف . وأربعين وسبعمائة، وولي بعده إبنه عمر، ثم ابنه اآلخر أبو زيان وھلك سنة إثنتين. عليھم وكان منسوبا

ثم ھلك فولي بعده . ووفد على السلطان أبي الحسن مع وفد أھل الجريد كما مر .ثم وئي بعدھما ابن عمھما موالھم ابن محمد

من بني عمھم حسان بن ھجرس، وثار به محمد بن أحمد بن وشاح من أوالد جحاف المذكور فعزله، وأقام في واليتھا إلى سنة 

  .يھم حسان بن ھجرس واليھمثمان وسبعين وسبعمائة، فثار به أھل الحامة وقتلوا عمر بن كلى القاضي، وولّوا عل

وھو اآلن مقدمھا يعطي طاعة معروفة،  ثم ثار به يوسف واعتقله وھو يوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف بن وشاح

وأملى علّي بعض نسابتھم . ويستدعي العامل في الجباية ويراوغ عن المصدوقة والغلب واالستيالء، وقد أحاط به من كل جھة

وأن تامل أول تن رأس عليھم، وأن وشاحاً من ولد تامل، . ة في بني بوساك، ثم في بني تامل بن بوشباكأن مشيخة أھل الحام

بنو حسن وبنو يوسف فحسان بن ھجرس وموالھم وعمر وأبو عالن كلھم من بني حسن، ومحمد : وأن بني وشاح على فرقتين

فأما نفزاوة وأعمال قسطيلية وفتنسب . لصحيح في أمرھمبن أحمد بن وشاح من بني يوسف، وھذا مخالف لألول، وهللا أعلم با

لھذا العھد إلى توزر وھي القرى العديدة المقدرة السير، يعترض بينھا وبين توزر إلى القبلة عنھا السبخة المشھورة المانعة من 

القرى قوم من بقايا نفزاوة  ويسكن ھذه. االعتساف، إال معالم قائمة من الخشب يھتدي بھا السالك، وربما يضل خائضھا فتبتلعه

من البرابرة البتر أبقوا ھنالك بعد انقراض جمھورھم، وتحيف العرب لسائر بطون البربر، ومعھم معاھدون من الفرنجة 

ينسبون إلى سردانية نزلوا على الذمة والجزية وبھا اآلن أعقابھم، ثم نزل عليھم من عرب الشريد وزغب من بني سليم كل من 

ن، وملكوا بھا العقار والمياه وكثروا نفزاوة، وھم لھذا العھد عامة أھلھا، وليس في نفزاوة ھذه رياسة لصغرھا عجز عن الظع

ھذا حال للمتقدمين ببالد الجريد في الدولة الحفصية أوردنا أخبارھم فيھا . ورجوعھا في الغالب إلى أعمال توزر ورياستھا

  .ھا، وهللا متولي األمورألنھم من صنائعھا، وفي عداد واليتھا وموالي

  عن بني مكي رؤساء قابس وأعمالھا الخبر
أيام االغالبة والعبيديين وصنھاجة من لدن  كانت قابس ھذه من ثغور أفريقية ومنتظمة في عماالتھا،  وكان والتھا من القيروان

زى بقابس من صنھاجة المعز بن الفتح، ولما دخل الھالليون أفريقية واضطربت أمورھا، واقتسمت دولة صنھاجة طوائف انت
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محمد الصنھاجي، وأدال منه مونس بن يحيى الصنبري من مرداس رياح بأخيه إبراھيم إلى أن ھلك، وولي أخوه قاضي بن 

إبراھيم ثم نازله أھل قابس وقتلوه أيام تميم بن باديس، وبايعوا لعمر بن المعز بن باديس كان مخالفاً على أخيه، وذلك سنة تسع 

ً للعرب. ين وأربعمائةوثمان ثم . وكانت قابس وضواحيھا في قسم زغبة من عرب ھالل. ثم غلبه عليھا أخوه تميم وكان مغلبا

غلبتھم رياح عليھا، ونزل مكن بن كامل بن جامع من بني دھمان إخوة فادغ، وھما معا من بني علي إحدى بطون رياح 

إلى أن استولى الموحدون على أفريقية، وبعث عبد المؤمن عساكره إلى فاستحدث بھا مكن ملكا لقومه بني جامع وأورثه بنيه 

قابس ففر عنھا مدافع بن رشيد آخرھم وانتظمھا كما ذكرناه في أخبارھم وملكھا وانقرض ملك بني جامع، وصارت قابس 

ية وقراقش على طرابلس وعملھا للموحدين، وكانت والة أفريقية من السادة يولون عليھا من الموحدين إلى أن تغلب بنو غان

  .وقابس وأعمالھا، وكان ما ذكرناه في أخبارھم

حفص إلى أفريقية العودة الثانية بعد مھلك  ولما عاد بنو أبي. ثم غلب الموحدون يحيى بن غانية عليھا وأنزلوا بھا عمالھم

على قابس لألمير أبي زكريا أخيه فنزلھا الشيخ أبي محمد عبد الواحد، وعقد العادل على أفريقية البنه أبي محمد عبد هللا معه 

قابس لذلك العھد في بيوت من  وكان مشيخة. ثم كان من شأن استبداده وخلعه ألخيه ولطاعة بني عبد المؤمن ما ذكرناه. أميراً 

ن أبي وبنو مكي ونسبھم في لواتة وھو مكي بن فراج بن زيادة هللا ب. بيوتاتھا وھم بنو مسلم ولم يحضرني فيمن ھو نسبھم

ولما اعتزم على . وكان بنو مكي ھؤالء خالصة لألمير أبي زكريا. بن أبي الحسين اللواتي الحسن بن محمد بن زيادة هللا

االستبداد داخل أبا القاسم عثمان بن أبي القاسم بن مكي، وتولى له أخذ البيعة على الناس فكان له ولقومه بذلك مكان من 

تھا ورفع من شأنھم بسببھا، ورموا ببني سليم نظرائھم في رياسة البلد بصاغيتھم إلى ابن الموالي أبي زكريا، رعى لھم ذم

ثم كان ما . وأقاموا على ذلك أيام المولى أبي زكريا األول وإبنه المستنصر. غانية، فأخمدوا ذبالھم واستقلوا بشورى بلدھم

أبي إسحق، وما كان من أمر الداعي بن أبي عمارة،  قدمناه من مھلك الواثق ابن المستنصر وبنيه على يد عمھم السلطان

وكيف شبه على الناس بالفضل ابن المخلوع بحيلة موالھم نصير، رام أن يثار بھا من قاتلھم فتفت مكيدته في ذلك لما أراده 

عبد الملك بن  ولما أظھر نصير أمره، وتسايلت العرب إلى بيعته خاطب ألول أمره رئيس قابس لذلك العھد من بني مكي. هللا

  .عثمان بن مكي فسارع إلى طاعته وحمل الناس عليھا، وكانت له بذلك قدم في الدولة معروف رسوخه

قلده خطة الجباية بالحضرة مستقأل  ولما ألقى الداعي ابن أبي عمارة جسداً على كرسي الخالفة سنة إحدى وثمانين وستمائة

ان، وبعد أن أجزل من بيت المال عطاءه، وأسنى رزقه وجرايته، وأھدى فيھا بالوالية والعزل والفرض والتقدير والحسب

ولما ھلك الداعي واستقلت قدم الخالفة من عثارھا كما قدمناه سنة ثالث وثمانين وستمائة لحق عبد . الجواري من القصر إليه

ع أھل الدولة بالدعاء للخليفة على الحق بن مكي ببلده، وامتنع بھا على حين ركود ريح الدولة وفشلھا، ومرض في طاعته وداف

وھلك . ثم جاھر بالخلعان سنة ثالث وتسعين وستمائة، وبعث بطاعته إلى صاحب الثغور المولى أبي زكريااألوسط. منابره

ً فنصبوه . إبنه أحمد ولي عھده سنة سبع وتسعين وستمائة ثم ھلك ھو من بعده على رأس المائة السابعة، وتخلف حافده مكيا

وقام باألمر مستبداً عليه إلى أن ھلك، وخلفه في كفالة أحمد بن ليران من بيوت . يفعة، وكفله ابن عمه يوسف بن حسنللملك 

السلطان ابن اللحياني إلى الحضرة وأقاموا بھا أياماً، ثم  والتاث أمرھم بمھلك يوسف فنقلھم. أھل قابس وأصھار بني مكي

  .وجه إلى ناحية قابسردھم إلى بلدھم أيام تجافيه عن تونس وخر

أحمد بن ليران إلى أن شبا واكتھال، ولھما من  ثم ھلك خالل ذلك مكي، وتخفف صبيين يافعين عبد الملك وأحمد فكفلھما

االمتناع على الدولة واالستبداد بأمر القطر واالقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان ألبيھما وأكثر لتقلص ظل الملك عن 
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لطان بمدافعة آل يغمراسن وعساكرھم عن الثغور الغربية، وأجالبھم باألعياص من أھل البيت على وشغل الس. قطرھم

ولما ھلك السلطان أبو يحيى اللحياني قفل إبنه عبد الواحد إلى المغرب يحاول أسباب الملك، ونزل بساحتھم على ما . الحضرة

وقام كبيرھم عبد الملك بأمره، ودعا الناس إلى طاعته . بيعتھم كان من صنائع أبيه إليھم فذكروا العھد، وأوجبوا الحق وأتوه

وخالف السلطان أبا يحيى عند نھوضه إلى الثغر ببجاية سنة ثالث وثالثين وسبعمائة كما قدمناه، فدخل الحضرة ولبث بھا أياماً 

الدولة تنظر لھم الشزر وتتربص بھم وبلغ خبرھم إلى السلطان فانكفأ راجعاً وفروا إلى مكانھم من قابر، و. لم تبلغ نصف شھر

الدوائر، إلى أن غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان ومحا دولة آل يغمراسن، وفرغت الدولة من شأنھم إلى تمھيد أعمالھا 

  .وتقويم المنحرفين عن الطاعة من والتھا

فتقبل وسيلته واستخلصه لنفسه من شأنه  وقفل حمزة بن عمر بشفاعة من السلطان أبي الحسن إلى السلطان أبي يحيى في

بعدھا، واستقام ھو على الطاعة التي لم تجد وليجة عنھا، وسلك سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في ھوة الشقاق فأوفد عبد 

اه في الملك ھذا شقيقه أحمد على السلطان أبي الحسن متنصالً من ذنوبه الئذاً بشفاعته متوسالً بما قدمناه من خدمته حظاي

. طريقھن إلى الحج ذاھباً وجائيا، فخاطب السلطان أبا يحيى في شأنه وأعاده إلى مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته

ولما انتظم السلطان أبو يحيى سائر البالد الجريدية في ملكه وعقد عليھا البنه أبي العباس ولي عھده، وأنزله دار أمارتھا 

ً بين الظعائن متردداً ما بين توزر وقف صة إلى أن قفلت عمته من الحج سنة ست وأربعين وسبعمائة، وخرج للقائھا مختفيا

فجمعه مجلسھا بأحمد بن مكي كان قد اعتمد تلقيھا والقيام بصحابتھا في مراحل سفرھا من بلده إلى آخر عمله، فمسح األمير 

واستخلصه لدولته ونجوى أسراره واصطفاه لنفسه وحمله أبو العباس اإلحن عن صدره وأدال له األمين والرضى من توحشه، 

 ً   .لحاجبه، فحل من دولته بمكان غبطة فيه امتيازه من أمراء تلك الطوائف رديفا

افتتحھا مخلوف بن الكماد من صنائعھم من يد  وعقد له السلطان أبو يحيى على جزيرة جربة بوسيلة أبي العباس إبنه، وقد كان

ولم يزل ھذا شأنه معه إلى أن ھلك أبو العباس ولي العھد . كرناه، فضضھا إليه وصيرھا في أعمالهالعدو أھل صقلية كما ذ

ثم سار في وفد . بتونس على يد أخيه أبي حفص عمر عندما دخلھا بعد مھلك أبيھما كما ذكرناه، ولحق أحمد بن مكي ببلده

ية سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ولقيه معھم بوھران من رؤساء الجريد إلى تلقي السلطان أبي الحسن عند نھوضه إلى أفريق

وتمسك بأحمد بن مكي في جملته إلى . ورجع الوفد على أعقابھم محبورين. أعمال تلمسان، وكان قدمه عنده فوق قدمھم

ما كان بيدھما الحضرة، ووفد عليه أخوه عبد الملك مؤدياً طاعة السلطان فكرم موصله وأحسن متقلبھما جميعاً إلى بلدھما على 

ثم كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القيروان فوفد عليه أحمد بتونس بعد خلوصه من القيروان . من عمل قابس وجربة

مجدداً لعھد طاعته، فأرادھم السلطان على االمتنان لعبد الواحد اللحياني سلطانھم األقدم، وعقد له على تلك الثغور الشرقية، 

وعقد ألبي القاسم بن عتو شيخ الموحدين على توزر وقسطيلية بعد أن . ا بالطاعة له ما دام في طاعتهوأنزله جربة، وأمرھم

ثم استقبل رأيه في استخالصه عندما انتقض عليه أبو محمد . كان قطعه عندما تقبض عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر

ما ذكرناه، ولعبد الواحد بن اللحياني على قابس وجربة فأسف ولما رجع من القيروان إلى تونس عقد له توزر ك. بن تافراكين

تسع وأربعين  وھلك ابن اللحياني لحين نزوله بجربة بما أصابه من علة الطاعون الجارف سنة. بذلك بني مكي ھؤالء

بي يحيى عندما وسبعمائة، فانتقض بنو مكي على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج عليه وبايعوا األفضل ابن السلطان أ

أفرج عن حصار تونس سنة خمسين وسبعمائة، وداخلوا أبا القاسم بن عتو وھو إذ ذاك لم يتوزر فأجابھم وكانت من دواعي 

ولما رجع الحاجب أبو محمد بن تافراكين من المشرق، . رحلة السلطان أبي الحسن من أفريقية وتقويضه عنھا كما قدمناه
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م أبا إسحاق ابن السلطان أبي يحيى للخالفة بھا في كفالته غضوا بمكانه من التغلب وأنفوا واستقل بأمر تونس، ونصب اإلما

أحمد بن مكي مع محمد بن طالب بن  ووفد عليه. من استبداده، وانحرفوا إلى دعوة األمير أبي زيد صاحب ثغر قسنطينة

وأبرز الحاجب أبو محمد بن . حجابته وجعل أمره إليه مھلھل كبير البدو بأفريقية فيمن إليه، فاستنھضوه وقلده األمير أبو زيد

تافراكين سلطانه أبا إسحق في عساكره مع خالد بن حمزة وقومه فالتقى الجمعان بمرمجنة وكانت الدبرة على السلطان أبي 

ً وما أفرجوا عنھا إال للصائح يخب رھم باحتالل إسحق سنة ثالث وخمسين وسبعمائة، وجاءوا على أثرھم فنازلوا تونس أياما

عساكر بني مرين بالمرية من آخر أعمال تلمسان، وأن السلطان أبا عنان قد استحلم بني عبد الواد، وجمع كلمة زناتة، واستقام 

وسأل . ولحق األمير أبو زيد بقسنطينة، وأحمد بن مكي بقابس. وأطل على الثغور الشرقية فافترق جمعھم. له أمر المغربين

ن يقسم رسم األمارة بينھم في قابس وجربة بأخيه السلطان أبي العباس فأذق له في ذلك فكانت أول واليته من األمير أبي زيد أ

السعيدة ومضى إلى قابس فنزلھا، ثم أجاز البحر إلى جربة، ودفع عنھا العسكر الذي كان محاصراً للقشتيل من قبل ابن ثابت 

  .رناهصاحب طرابلس، ورجع إلى قابس حتى كان من أمره ما ذك

وأوفد السلطان أبو العباس أخاه أبا يحيى زكريا على أبي عنان ملك المغرب صريخأ على شأنه، وأوفد ابن مكي رسله متذمماً 

ثم كانت واقعة العدو دمره هللا بطرابلس سنة أربع وخمسين وسبعمائة كما قدمناه فبعث إلى . ومذكراً بوسائله فتقبل وأغضى

تھا والنظر لھا من بين ثغور المسلمين، فحمل إليه خمسة أحمال من الذھب العين من بيت المال، السلطان أبي عنان يسأله فدي

. الخطيب أبا عبد هللا بن مزروق، وأبا عبد هللا محمد حافد المولى أبي علي عمر بن سيد الناس: أوفد بھا من أعيان مجلسه

ومد أحمد يده . لملك على قابس وجربة وأقاموا على دعوتهوعقد ألحمد بن مكي على طرابلس فاستقل بھا، وعقد ألخيه عبد ا

وھلك السلطان أبو عنان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب . إلى صفاقس فنازلھا وتغلب عليھا سنة سبع وخمسين وسبعمائة

م أربعة وستين على الحضرة بعداً وتھمتا فردد عليھما البعوث براً وبحراً إلى أن استخلص جزيرة جربة من أيديھما أعوا

  .وسبعمائة، وعقد عليھما لولده محمد فاستخلف بھا كاتبه محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون من صنائع الدولة كما ذكرناه

وھلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعمائة على تفيئة مھلك الحاجب ابن تافراكين بالحضرة فكأنما ضربا موعداً للھلكة 

بد الرحمن بطرابلس في كفالة مواله ظافر العلج، وھلك ظافر إثر مھلكه فاستبد عبد الرحمن بطرابلس، وتخلف إبنه ع. وتوافياه

وأجلب عليه . وساءت سيرته فيھا إلى أن نازله أبو بكر بن محمد بن ثابت في أسطوله كما نذكره سنة إثنتين وسبعين وسبعمائة

وبادر أبو بكر بن ثابت القتحامھا عليه وأسلموه ففر إلى . وثاروا به بالبرابرة والعرب من أھل الوطن فانتقض عليه أھل البلد

بيت أحد أمراء دباب فأجاره إلى أن أبلغه مأمنه من محلة قومه، وإيالة عمه عبد الملك بقابس إلى أن ھلك سنة تسع وسبعين 

  .وسبعمائة

ً عل ى عمله بقابس وإبنه يحيى مستبد بوزارته وحافده ولم يزل عبد الملك لھذا العھد، وھو سنة إحدى وثمانين وسبعمائة واليا

عبد الوھاب إلبنه مكي رديف له، وقد تراجعت أحوالھم عفا كانت وخرجت من أيديھم األعمال التي كانت في إيالتھم لعھد أخيه 

إنما اقترن طرابلس وجزيرة جربة وصفاقس وما إلى ذلك من العماالت، حتى كان البخت إنما كان ألخيه، واليمن : أحمد مثل

ً من العدالة وتحري مذاھب الخير والسمت، واالتسام بسمات أھل الدين وحلية الفقه معروفة، حتى  بحياته، وسيرتھما جميعا

وكان ألحمد حظ . كان كل واحد منھم إنما يدعى بالفقيه علما بين أھل عصره حرصاً على االنغماس في مذاھب الخير وطرقه

وله في الترسيل حظ ووساع بالغة وخط، وينحو في كتابته . من الشعر فيجيد، عفا هللا عنه من األدب، وكان يقرض األبيات

  .منحى أھل المشرق في أوضاع حروفھم وأشكال رسومھا، وألخيه عبد الملك حظ من ذلك شارك به جھابذة أھل عصره وأفقه
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على قومه داخل أھل الجريد منه الروع،  حفصيةولما انتظم السلطان أبو العباس أمصار أفريقية في ملكه واستبد بالدعوة ال

وأشاروا إلى صاحب تلمسان بالترغيب في أفريقية فعجز عنھم وألحوا . وفزعوا إليه للمقاوضة في االمتناع فداخلھم في ذلك

تلبس وزحف موالنا السلطان خالل ذلك إلى الجريد فملك قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكي إلى ال. عليه فخام عن العداوة

ثم رجع السلطان إلى الحضرة فرجع ھو عن المصدوقة واتھم أھل البلد بالميل إلى السلطان . باالستقامة وبعث إليه بالطاعة

وانتقض بنو أحمد أھل ضواحيه من دباب فنازلوه وبعثوا إلى األمير أبي بكر بقفصة في . فتقبض على بعضھم وفر آخرون

  .به العسكر لمنازلته فبعثه إليھم وأحاطوا

ثم انتھز الفرصة، وداخل بعض العرب من بني علي في تبييت المعسكر، وبذل لھم في ذلك المال فبيتوه وانفض وبلغ الخبر 

إلى السلطان فخرج من حضرته سنة إحدى وثمانين وسبعمائة، ونزل القيروان، وتوافت إليه أحاديات وبعث رسله لألعذار بين 

تمل رواحله ونزل بأحياء العرب وأغذ السلطان السير إلى البلد فدخلھا واستولى على ثم اح. يديه فردھم ابن مكي بالطاعة

ً إلى تونس وھلك عبد الملك أليام قالئل بين . قصورھا والذ أھل البلد بالبيعة فأتوھا، واستعمل عليھم من بطانته وانكفأ راجعا

ولحق إبنه يحيى وحافده عبد . طرابلس بعد أبيهوھلك بعده عبد الرحمن ابن أخيه أحمد الذي كان صاحب . أحياء العرب

ً بطاعة السلطان، فنزلوا بزنزور من بالد دباب التي  الوھاب بطرابلس فمنعھم ابن ثابت من النزول ببلده لما كان متمسكا

  .واستقامت النواحي الشرقية على طاعة السلطان وانتظمت في دعوته وهللا مالك الملك. بضاحيتھا وأقاموا ھنالك

أحياء البربر بالجبال ھنالك، وكان الوالي الذي  ذھب يحيى بن عبد الملك إلى المشرق لقضاء فرضه، وأقام عبد الوھاب بين ثم

تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في أھلھا فدس شيعتھم إلى عبد الوھاب بذلك، وجاء إلى البلد فبيتھا، وثاروا بالوالي فقتلوه 

ملك عبد الوھاب قابس وجاء أخوه يحيى من المشرق بعد قضاء فرضه فأجلب عليه مراراً يروم سنة ثالث وثمانين وسبعمائة و

وتم ذلك بينھما . ملكھا منه ولم يتھيأ له، ونزل على صاحب الحمة فداخله عبد الوھاب في أن يمكنه منه، ويشترط ما شاء

ً وبعث به إليه فاعتقله بقصر العروسيين، فمكث في السجن  ثم فر من محبسه ولحق بالحامة على مرحلة . أعواماوأوثقه كتافا

وما زال يجلب على نواحي قابس إلى أن ملكھا وتقبض على عبد الوھاب ابن . من قابس مستنجداً بابن وشاح صاحبھا فأنجده

ابن السلطان  وكان األمير عمر. ولم يزل مستبداً ببلده إلى سنة ست وتسعين وسبعمائة. أخيه مكي فقتله أعوام تسعين وسبعمائة

أبي العباس قد بعثه أبوه لحصار طرابلس فحاصرھا حوالً كما نذكره، حتى استقام أھلھا على الطاعة وأعطوا الضريبة فأفرج 

ورجع إلى أبيه فواله على صفاقس وأعمالھا فاستقل بھا، ثم داخل أھل الحامة في ملك قابس فأجابوه وساروا معه فبيتھا . عنھا

يى بن عبد الملك فضرب عنقه، وانقرض أمر بني مكي من قابس، و األمر من قبل ومن بعد، وھو ودخلھا وقبض على يح

  .خير الوارثين

  ابت رؤساء مدينة طرابلس وأعمالھاالخبر عن بني ث
 تولى فتحه، وبقي بعد ذلك من جملة أعمال قد تقدم لنا شأن ھذا البلد ألول الفتح اإلسالمي، وأن عمرو بن العاص ھو الذي

وكان المعز . أفريقية، تنسحب عليه والية صاحبھا فلم يزل ثغرأ لھذه األعمال من لدن إمارة عقبة ومن بعده وفي دول األغالبة

لدين هللا من خلفاء الشيعة لما ارتحل إلى القاھرة، وعقد على أفريقية لبلكين بن زيري بن مناد أمير صنھاجة عقد على 

ثم لما ولي نزار الخالفة سنة سبع وستين وثلثمائة طلب منه بلكين أن يضيف . الت كتامةطرابلس لعبد هللا بن يخلف من رجا

ثم عقد عليھا الحاكم بعد مھلك . وعھد له بھا، وولى عليھا بلكين من رجاالت صنھاجة عمل طرابلس إلى عمله فأجاب

ن صنھاجة، وأعانه على ذلك برجوان المنصور بن بلكين ليانس الصقلبي سنة تسعين وثالثمائة بمداخلة عاملھا يمصول م
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الصقليي المتغلب على الدولة يومئذ لمنافسته ليأنس، فوصل إليھا في ألف وخمسمائة فارس فملكھا، فسرح باديس جعفر بن 

ً يومين بساحة زنزور،  ثم انفض عسكر يانس في الثالث وقتل، ولحق ففه  حبيب لحربه في عسكر من صنھاجة، وتزاحفا

ونازلھم جعفر بن حبيب القائد، وزحف فلفول بن سعيد بن خزرون الثائر على باديس وإبنه بأفريقية . وا بھابطرابلس فاعتصم

  .إلى قابس فحاصرھا

ثم قصد جعفر بن حبيب بمكانه من حصار طرابلس فأفرج عنھا جعفر ولحق بنفوسة، وأميرھم يحيى بن محمد فامتنع عليھم، 

إلى طرابلس فخرج إليه فتوح بن علي ومن معه من أصحاب يأنس فملكوه، وقام  ثم لحق بالقيروان ومضى فلفول بن سعيد

وعقد الحاكم عليھا ليحيى بن علي بن حمدون أخي جعفر صاحب المسيلة النازع . فيھا بدعوة الحاكم من خلفاء الشيعة وأوطنھا

 ثم عجز عن الوالية ورأى استبداد. هإليه من األندلس فوصل إليھا واستظھر بفلفول على بجاية، ونازل قابس فامتنعت علي

. فلفول عليه بعصبته فرجع إلى مصر، واستبد فلفول بطرابلس وتداولھا بنوه مع ملوك صنھاجة إلى أن استبدوا بھا آخراً 

ولم تزل بأيدي بني خزرون ھؤالء إلى أن غلبھم عليھا . ودخل العرب الھالليون إلى أفريقية فخربوا أوطانھا وطمسوا معالمھا

رجي بن ميخائيل صاحب أسطول رجار ملك صقلية من األفرنج سنة أربعين وخمسماية، وأبقى المسلمين بھا واستعمل ج

 ً ثم ثار بھم المسلمون بمداخلة أبي يحيى بن مطروح من . عليھم كما فعل في سواحل أفريقية فأقاموا في ملكة النصارى أياما

مھدية سنة خمس وخمسين وخمسمائة وفد عليه ابن مطروح ووجوه أھل طرابلس ولما افتتح عبد المؤمن ال. أعيانھم وفتكوا بھم

وارتحل إلى المشرق سنة ست وثمانين . فأوسعھم تكرمة وردھم إلى بلدھم، وولى عليھم ابن مطروح إلى أن كبر سنه وعجز

  .باإلسكندرية وخمسمائة بإذن السيد أبي زيد بن عمر بن عبد المؤمن عامل أفريقية من قبل عفه يوسف واستقر

ثم استبد بنو أبي . وتعاقبت عليھا والة الموحدين، ثم كان من أمر ابن غانية وقراقش ما قدمناه، وصارت طرابلس لقراقش

وھلك قراقش وابن غانية، وانتظم عمل طرابلس في أعمال األمير أبي زكريا وبنيه إلى . حفص بأفريقية على بني عبد المؤمن

وفشل ريح الدولة بعض الشيء وتقلص ظلھا عن القاصية، . عت الثغور الغربية عن الحضرةأن انقسمت دولتھم، واقتط

فصارت رياسة طرابلس إلى الشورى ولم يزل العامل من الموحدين يجيء إليھا من الحضرة إال أن رئيسھا من أھلھا مستبد 

لطان أبو يحيى بن اللحياني سنة سبع عشرة ثم نزلھا الس. عليھا، وحدثت العصبية في البلد لحدوث الشورى والمنافسة فيھا

وسبعماية حين تجافى عن ملك الحضرة، وأحس بزحف السلطان أبي يحيى صاحب بجاية إليھا فأبعد عن تونس إلى ثغر 

  .طرابلس، وأقام بھا وأقام أحمد بن عربي من مشيختھا بخدمته

. محمد المكنى بأبي ضربة من االعتقال، وبايعوا له ولما فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده أخرجوا إبنه

وخرج للقاء السلطان أبي بكر ومدافعته فھزمه السلطان أبو بكر وحمله األعراب الذين معه على قصد طرابلس النتزاع 

ر في خبره، ولما أحس بذلك أبوه ركب البحر من طرابلس إلى اإلسكندرية كما ھو مذكو. األموال والذخائر الملوكية من يد أبيه

واستخلف على طرابلس صھره محمد بن أبي عمر بن إبراھيم بن أبي حفص فقام بأمرھا، وولى حجابته رجالً من أھله يشھر 

بالبطيسي فساء أثره في أھل طرابلس، وحجب عنھم وجه الرضى من سلطانه، وحمله على مصادرتھم واستخالص أموالھم 

ً منھم بعد أن تعرض بعضھم لوداعه فأطلعه على سعايات البطيسي بھم  حتى أجمعوا الثورة بالسلطان فركب السفين ناجيا

ثم ھلك وقام بأمر . وتولى كبر ذلك أحمد بن عربي. فقتلوه لوقته، وقتلوا قاضياً بطرابلس من أھل تونس كان يمالىء على ذلك

و البركات بن أبي الدنيا فمات حتف طرابلس محمد بن كعبور فقتله سعيد بن طاھر المزوغي وملك أمر البلد، وكان معه أب

وثار . ثم ھلك وقام بأمرھا ثابت بن عمار الزكوجي من قبائل ھوارة. واستقل ابن طاھر بأمر طرابلس إثنتي عشرة سنة. أنفه
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ثم ثار به جماعة زكوجة وقتلوه في مغتسله عند األذان . به لستة أشھر من واليته أحمد بن سعيد بن طاھر فقتله واستبد به

الصبح، وولوا محمداً ابن شيخھم ثابت بن عمار أعوام سبعة وعشرين فاستبد بأمر طرابلس نحوا من عشرين سنة وظل ب

وھو يغالط عن اإلمارة بالتجارة واالحتراف بھا ولبوس شارتھا، والسعي راجالً في سكك المدينة يتناول . الدولة متقلص عنه

ته، يذھب في ذلك مذھب التخلق والتواضع يسر منه حسوا في ارتغاء، ويطلب حاجاته وماعونه بيده ويخالط السوقة في معامال

وھو يبراً إليه ظاھراً من األحكام والنقض . العامل من تونس؛  فيبعثه السلطان على طرابلس يقيم عنده معتمالً في تصريفه

حضرة على ما نذكره، فداوله طرف ووصل السلطان أبو الحسن إلى ال. واإلبرام إلى أن كان تغلب بني مرين على أفريقية

ثم اغتاله أثناء ذلك جماعة من مجريش عند داره فقتلوه، وثار . الحبل وھو ممسك بطرفه، ونقل إلى اإلسكندرية ماله وذخيرته

وولي بعده إبنه ثابت، فتزيا بزي األمارة في اللبوس والركوب بحلية الذھب، واتخاذ الحجاب . منھم للحين بطانته وشيعه

  .طانةوالب

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع بھا أسطول من تجار النصارى أغفلوا أمرھم لكثرة طروقھم وترددھم في سبيل التجارة، وكثرة 

وفر مقدمھم ثابت إلى حلة أوالد . ما يغشاھا من سفنھم، فغدروا بھا ليالً وثاروا فيھا وكثروا أھلھا فأسلم الحامية إليھم باليد

أنحائھا فقتلوه صبراً لدم كان أصابه منھم في رياسته؛ فكانت مدته ست سنين، وقتلوا معه أخاه  مرغم أمراء الجواري في

الذخيرة والمتاع والخرثى والماعون، وشحنوا السفن بھا وباألسرى من  واكتسح النصارى جميع ما كان بالبلد من. عماراً 

ً على قلق ورھب  ثم تحدثوا مع من جاورھا من . من الكرة لو كان لھا رجالالعقائل والحامية مصفدين، وأقاموا بالبلد أياما

ً من الذھب استوھب  المسلمين في فدائھا فتصدى لذلك صاحب قابس أبو العباس أحمد بن مكي وبذل لھم فيھا خمسين ألفا

ً إلى هللا باستخالص الثغر من يد الكفر، وذلك سنة خمسين ولحق ولد و... أكثرھا من جماعة المسلمين بالبالد الجريدية تزلفا

ابن ثابت بثغر اإلسكندرية فأقاموا به يحترفون بالتجارة إلى أن ھلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعمائة، وقام بأمره ولده 

عبد الرحمن، فسما أبو بكر بن محمد بن ثابت إلى رياسة أبيه، وذكر عھود الصبا في معاھد قومه فاكترى من النصارى سفنا 

واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق . والي أبيه، ونازلھا سنة إحدى وسبعين وسبعمائة في أسطول من أساطيلھمشحنھا بصنائعه وم

فيھم األموال وأجلب عليھا بمن في قراھا وأريافھا من الرجل، فاقتحمھا على عبد الرحمن بن أحمد بن مكي عنوة، وأجاره 

. لغوه مأمنه في إيالة عمه عبد الملك بمكان أمارتھم بقابسالعرب من أوالد مرغم بن صابر، تولى ذلك منھم إلى أن أب

أبي العباس بتونس، وخطب له على منابره،  ودخل في طاعة السلطان. واستوسق أمر طرابلس ألبي بكر ھذا، واستقل بواليتھا

ً بعد حين بالھدايا والطرف إلى أن ھلك سنة اثنت ين وتسعين وسبعمائة، وقام يصانعه بما للسلطان من الضريبة، ويتحفه حينا

وكان قائده قاسم بن خلف هللا متھما بالتشيع للصبي المخلف عن أبي يحيى . وولي مكانه علي ابن أخيه عمار، وقام بكفالته عمه

ثم بعث إليه بأمانه فرجع إلى طرابلس، ثم . فارتاب ودفعوه القتضاء المغارم من مسرتة، فتوحش الخليفة من علي وانتقض

ولقي بھا خالصة السلطان محمد بن أبي ھالل عام حج فأخذ . لحج فخلوا سبيله وركب البحر إلى اإلسكندريةاستوحش وطلب ا

فلما مر بھم راسلوه والطفوه واستعادوه إلى مكانه . منه ذمة، وكر راجعاً في السفين إلى تونس يستحث السلطان لملك طرابلس

  وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه إبنه. لطان بتونس واستحثه لملك طرابلسثم جاءته النذر بالھلكة ففر، ولحق الس. فعاد إليھم

األمير أبا حفص عمر لحصار طرابلس فنزل بساحتھا، وافترق عرب دياب عليه وعلى ابن ثابت، وقام ابن خلف هللا في 

ً يمنع خدمته المقام المحمود، ووفر له جباية الوطن ومغارمه ونقل العرب إلى طاعته ويستألفھم به ، وأقام عليھا حوالً كريتا

ثم دفعوه بالضريبة التي عليھم لعدة أعوام نائطة وكان قد ضجر من طول . عنھم األقوات ويبترزون إليه فيقاتلھم بعض األحيان
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. هالمقامة فرضي بطاعتھم وانكفأ راجعاً إلى أبيه سنة خمس وتسعين وسبعمائة فواله على صفاقس وافتتح منھا قابس كما قدمنا

ھذا آخر الكالم في الدولة الحفصية من . وأقام علي بن عمار على أمارته بطرابلس إلى ھذا العھد، وهللا مدبر األمور بحكمته

الموحدين وما تبعھا من أخبار المقدمين المستبدين بأمصار الجريد والزاب والثغور الشرقية، فلنرجع إلى أخبار زناتة ودولھم، 

  .شاء هللا تعالى وبكمالھا يكمل الكتاب إن
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