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 (م0041-0333هـ/043-093بني خزرون دراسة في أحوالهم السياسية )
 ا.م.د. فراس سليم حياوي

 بية األساسية/جامعة بابلكمية التر 
 المقدمة

بني خزروف أسرة يرجع نسبها إلػ  ببيةػز زنا،ػوك وتانػت زنا،ػو ،ػوملي م بػوييف با نػدلس  ػـ من ػاز 
سػييد بػػف خػزر بػػف إةىػوؿ إلػػ  كػنهاجز إ تربػػو بتػيف بػػف زيػري  ايػػز موتػرمـ وو و طنبػػز و،و هػت كػػة،و وكػةز   ػػير،و بهػػـ 

لبغرب م بك  وأخذ إةىؿ ي،خوؼ بف نوميػا كػنهاجز وي جػـ  ػف مل،يػاوف بػع بػ ديس بالبكاهرةك وبع ،طور م  دمث إي م
ـ وبا بيدهاك إهرب بنو إةىؿ إل  نوم ي بابسك وهناؾ مل،ىػت 444هػ/934بف بتيفك  ـ بابت مل رب بينو وبيف ب ديس سنز 
 يا،ها بيف ّبػد وجػزر بسػبب ملنػزمع ـك وأسس إيها دولز ،هةبت 0333هػ/943ببيةز زنا،و  ولوك و،هدـ بها وم ،ؿ طرمبةس سنز

ـك بيد  تبت طرمبةس 0041هػ/043بينو وبيف ملدولز ملىاطبيز بف جهز وكنهاجز بف جهز أخرى  ،  تانت نهاي،ها سنز 
ـ ومن،هػػت ب تػػـ ب بػػد بػػف خػػزروف مخػػر أبػػرمئهـ سػػنز 0333هػػػ/940بائػػز وخبسػػوف سػػنز بػػدأت ب تػػـ إةىػػؿ بػػف سػػييد سػػنز 

 لضوء  ة  ،اريخ ملبدينز ملسياسي إي  هد بني خزروف.ـك وسوؼ نسةط م0041هػ/043
 د ّبدت ملدرمسز إل  ، ةيؿ ملروميات ذمت ملكةز ببوضوع ملب ث وبناب ،هاك وتانت ُجبةػز بػف ملبكػادر وملبرمجػع بػ

ملتابػؿ أبد،نا ببادة ملب ث وبنها  ة  سبيؿ ملب اؿ   مل كر مبػف  ػذمرى إػي ت،ابػو ملبيػاف ملبغػربك ومبػف م  يػر إػي ت،ابػو 
إي مل،اريخك ومبف خةدوف إي ت،ابو مليبر وتذلؾ ت،ابات م س،اذ ملطاهر م بد ملزمويك وم بد ملنائب م نكاري وملدت،ور سيد 

 .از ةوؿ  بد مل بيد و يره
 تمهيد:

( لػػديف مب ب،نظػػيـ أبػػور ملدولػػز 0بيػػد من،هػػاؿ ملدولػػز ملىاطبيػػز بػػف ملبغػػرب إلػػ  بكػػر مخػػذ ملخةيىػػز ملىػػاطبي ملبيػػز 
هػػػ(  وت،ػػب إلػػ  929ػػػ912  (4 ( بػػف و يػػز بتػػيف(9 ومجدمبيػػز (2 إإ ػػادة ،هسػػيبها بػػرة أخػػرى إػػاخرج طػػرمبةس وبػػا ،بيها سػػرت

بهػا إلػ  أ ػد بػف بػومد  د بالو إي نوم ي ملبغرب بطا ز بتيفك وتوف بف ملبناطؽ مل،ي مس، ناها بف إبار،و أبارة جديدة  ه
ك ويبدو أف ملبيػز بػد  بػؿ بػال،نظيـ مودمري ملهػديـ لةػب د (1 ورضاء ببائؿ ت،ابزإي ب اولز ( 0 ت،ابز وهو  بد مب بف يخةؼ

 .(2 إنجدو لـ ية ؽ بربز إل  ملو يز ملت،ابيز مل ربيز بؿ جيةها ،ابيز لبكر
ـ خةىو مبنو نزمر مليزيز بابك م ،بر بتيف هذم مل يء نهايز 420هػ/910ربيع سنز  00وبيد وإاة ملبيز لديف مب إي 

ل،بييز بكر وبدميز م س،ه ؿ بالبغربك ولهذم ت،ب إل  ملخةيىز مليزيز يطةب بنػو أف يضػـ لػػو طػرمبةس وما بالهػا بػف سػرت 
ك ورببػا يرجػع ذلػؾ إلػ  ب اولػز (3 ـ422هػػ/912ومجدمبيز إل  إبار،ػو إػي أإريهيػزك وبػد مسػ،جاب لػو ديػومف ملهػاهرة وذلػؾ سػنز 

ات وهػو إػي بدميػز  تبػوك وم ،بػار ،ةػؾ بر ةػز من،هاليػزك بػدليؿ إف ملخ إػز ملىاطبيػز تسب أبرمء أبيو و دـ ملدخوؿ إي إ تالي
  اولت مس،يادة أبورها إي ملبغرب إي مبرب إركز سان ز. 

ـ  يف جاءت ملىركز لةدولز ملىاطبيز إي  مس،رجا ها 0333هػ/943ظةت طرمبةس ، ت  تـ أبارة بتيف  ،  سنز 
ن،يجز منهساـ بنػي زيػري وخػروج  بوبػز أبيػو  ةيػو إضػ   ػف خػروج إةىػؿ بػف  (4 ب ديسبس،غةز م وضاع مل،ي تاف يبر بها 

ملػػػذي نجػػػل إػػػي مل، ػػػالؼ بػػػع بيضػػػهـك ويبػػػدو أف ملىركػػػز مل هيهيػػػز جػػػاءت  نػػػدبا م،كػػػؿ نائبػػػو بطػػػرمبةس  (0 سػػػييد ملزنػػػا،ي
مبةس وم ل،جػاء أليػوك إبػا تػاف هػ( إي ملهػاهرة و ػرض  ةيػو ،سػةيـ طػر 400ػ931 (02 بالخةيىز مل اتـ (00  ،بوكةت بف بتار(

ك ويبػدو أف ملػوملي ،بوكػةت (00 بالبسػير إلػ  طػرمبةس و،سػةبها (04 ملكهةي وملّيػو  ةػ  بربػز (09 بف مل اتـ أ  أف أبر ي نس
لػـ يه،نػع بال،بييػز لبػاديس بػف جهػزك ولهػذم إّضػؿ م ،كػاؿ بال ػاتـ مليػاـ ملبسػةوؿ  ةػ  ملػو ة وهػو م كػؿ وكػا ب ملتةبػز 

 ي تؿ م بور دوف ملرجوع إل  ملىرع ومل،ابع وهو باديس بف جهز أخرى.ملىكؿ إ
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، رؾ ي نس ملكػهةي ب،وجهػا إلػ  طػرمبةسك ويبػدو أف بػاديس ،ىػاج  بػا بر وت،ػب إلػ  يػ نس 
يطةػػب بنػػو ،ىسػػيرًم لبػػا  ػػدثك وبػػد إجابػػز يػػانس بػػاف بػػا دإيػػو لة ضػػور هػػو ،ػػولي طػػرمبةسك 

ين،ظػػر مس،يضػػا ا بػػف ملخةيىػػزك و، ػػرؾ  ةػػ   ور ػػـ ذلػػؾ لػػـ يتػػف به،نيػػا بتػػ ـ يػػانسك ولػػـ
ليخػػػرج يانسػػػا بػػػف  (01 ملىػػػور لبيالجػػػز ملبوبػػػؼ ملجديػػػدك وأرسػػػؿ جي ػػػا بهيػػػادة جيىػػػر بػػػف  بيػػػب

ووضػع لػو ،نىيػذ أ ػد  اً طرمبةسك ونزؿ جيىر بهريز أجاس ملهريبز بف طرمبةسك وأخػذ يىػاوض يانسػ
 مل روط مل،اليز:

 جؿ  أي برسـو رسبي بال،ييف(.ػ أف يبيث ملسجؿ بالو يز أف تاف بيو س 0
 ػ أف يهدـ  ة  باديس لةبىاوضز. 2
 ػ وأبا مل رب. 9

أبا ملوكوؿ إ  سبيؿ أليو وأبا سجؿ ملو يز إ نا أتبر بف ذلؾ إذ تنت خةيىز أبيػر ملبػةبنيف  ةػ  بػا   أجابو يانس: 
ك وبهػذم ،طػور ملبوبػؼ إلػ  ((أبا،ةػؾ بػوهو أ ظـ بف طرمبةس وأبا مل ال ػز إ نػا أوإيػؾ  ػف مل رتػز ملػي وأجيئػؾ إلػ  بوضػيؾ 

ملكدمـ بيف ملطرإيفك وبناء  ة  ذلؾ خرج يانس بف بدينز طرمبةس إلػ   بنطهػز جنػزور ونػزؿ  ػربهاك إػي  ػيف نػزؿ جيىػر 
ك ومكطدـ ملطرإاف إي بيرتز  ابيز أنهتت ملطرإيف من،هت ببه،ؿ ملت ير بف جند ي نس ومخذ هػو أسػيرم (02 بف  بيب  ربها

إػي  ػيف م ،كػـ أكػ ابو بهيػادة إ،ػوح بػف  ةػي إػي ملبدينػز مل،ػي  اكػر،ها  (03  ،ػز رأسػو و بػؿ إلػ  ملهائػد جيىػر ـ ب،ؿ وم
ك ون،يجز لهذو ملظروؼ بادر ملخةيىز مل اتـ إل  إرساؿ بوة  ستريز بددًم لهػومت يػ نس بهيػادة ي يػ  بػف  ةػي (04 بومت باديس

ك ويبدو أف إرمغ خزينػز بربػز بػف م بػومؿ (23 بور مودمريز وملباليز لة بةزم ندلسي وبيو ملهائد زيدمف ملكهةي ب رإًا  ة  م 
ك (20 ـ0332هػػػ/942م خػرى ب سػومر طػرمبةس وذلػؾ إػي ربيػع م وؿ سػنز  يبػد  هّػد ملبوبػؼ لهػذو مل بةػز مل،ػي م ،كػبت هػػ

،و  ةيهػػا و تبهػػا هػػو هػػذو ملظػػروؼ بتنػػت لبغػػابر بػػف زنا،ػػو ومسػػبو إةىػػؿ بػػف سػػييدك إف ي،سػػةؿ إلػػ  طػػرمبةس وي تػػـ سػػيطر 
 وخةىاةو لبدة برف ونكؼ بف ملزباف.

خػرج  ا اولت ملخ إز ملىاطبيز إ ارة مله ئؿ با رمضػي ملزيريػز إذ أرسػةت ي يػ  بػف  ةػي لنجػدة إةىػؿ بػف سػييد  نػدب
وؿ وإػػي م ،جػػاو نىسػػو أرمد إةىػػؿ مسػػ،غ ؿ جػػيش ملخ إػػز ملىاطبيػػز تهػػوة  ػػر يز لػػدخ (22 ـ0339هػػػ/949 ةػػ  بػػ ديس سػػنز 

أإريهيز ولتف هذم مل يء لـ ي دث بسبب  دـ م نسجاـ بيف ملهائد ملىاطبي زيدمف ملكهةي وإةىؿ بػف جهػز وبةػز م بػومؿ بػف 
جهز أخرىك وبال،الي مل،هكير ملومضل إي  طاء ملرجاؿ ملذي ،ىرؽ ملت ير بنهـك ببا د ت بهائد ملىػاطبييف ي يػ  بػف  ةػي 

بنػػاع مل ػػاتـ بو  ك وبػػذلؾ كػػارت بدينػػز طػػرمبةس إلػػ  إةىػػؿ بػػف سػػييدك  ةػػ  ملػػر ـ بػػف (29 جهػػز نظػػروإلػػ  مليػػودة إلػػ  بكػػر وما
وبوؼ ملزيرييف إي وجو ملدولز ملىاطبيز مل،ي  بةت جاهدة وبهاء أإريهيز طرإا ،ابيا لها بف نا يز وبإ،باع مل دة إي ملهضاء 

هطاب أبػرمء بنػي زيػري بػف جديػدك ولتػف  ة  أي  رتز ،هدد أبنها ومس،هرمرها بف جهز أخرىك وإي ملوبت نىسػو  اولػت مسػ،
يبػدو أف خػروج م بػػرمء ملزيػريف  ػف ملخ إػػز تػاف أبػرم بىرو ػػا بنػوك إذ يهػوؿ ملبيػػز لػديف مب ملىػاطبي ليػػـ أبيػو  نػدبا أبػػدى 

يوسػػؼك إػػإذم  رأف م بػػر ملػػذي طةبػػو جيىػػر مب،ػػدمًء هػػو مخػػر بػػا يكػػير أليػػو أبػػ    ػػدـ  ه،ػػو ب،وليػػو بتػػيف بػػف زيػػري ملبغػػرب 
 .(24(( ولت ملبدة سينىرد با بر ...،طا

 :هـ/(033ـ053فمفل بن سعيد)
م ،ػػرؼ إةىػػؿ إػػي بدميػػز  هػػدو بالسػػةطز ملىاطبيػػز إػػي خطػػوة و طػػاء مل ػػر يز ل تبػػو إهبػػؿ ملخةيىػػز مل ػػاتـ بػػ بر مب 

 (21 ي  م ندلسيك وبع هذم إهد  يف ي (20 طا ،وك وببوؿ ملطا ز ييني م ،رمؼ ملدولز ملىاطبيز ب ر يز  تبو  ة  طرمبةس
ك ور ـ ذلؾ مس،هبؿ إةىؿ ي ي  م ندلسي بالطا ز ورمإهو إل  بابس ل كارها وطرد جيىر بف (22  اتبا  ة  طرمبةس وبابس

ـك 0332هػػػ/949بػػف مب، ابهػػا إرجيػػوم إلػػ  طػػرمبةس سػػنز  ز بيػػب ملػػذي ، كػػف بالبدينػػزك ولػػـ يسػػ،طع جػػيش ملدولػػز ملىاطبيػػ
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فك  يػث  ػاوؿ إةىػؿ مل،بسػؾ برأيػو وإرضػو  ةػ  ي يػ  وهػو وهنا بدأت ملخ إات بيف ملطػرإيي
ملوملي ملّبييف بف ببؿ ملخةيىز مل اتـ ب بر مبك وهػذم م بػر لػـ يهبةػو ي يػ ك وإّضػؿ مليػودة 

إػػي ملسػػنز نىسػػها بيػػد أف مخػػذ بنػػو إةىػػؿ ت يػػرم بػػف خيةػػو ورجالػػو وخػػ،ـ ذلػػؾ  (23 إلػػ  بكػػر
ظةػػت  مل ػػرب بسػػ،برة بػػيف إةىػػؿ وبػػاديسك بسػػيطر،و مل،ابػػز  ةػػ  ملبدينػػزك وإػػي ملوبػػت نىسػػو 

ك و،جاهةػت كػرخا،و ملب،تػررة لةنكػرةك  ف ملخةيىػز (24 و يف بطيػت ملدولػز ملىاطبيػز ملبػدد  ةيػو
مل اتـ وجد أف تؿ بف إةىؿ وباديس يديناف بالطا ز لةخ إز ملىاطبيزك بغض ملنظر  ف ملخ إاتك و  يس،طيع مل، يز  ي 

ف مل، يز وم ،جاو لنكر،و ييني خروج ملبغرب تةو بف طا ،ػو وي ػجع كػنهاجز  ةػ   ػؽ  كػا بنهبا  و  سيبا إةىؿ(ك  
 (90 ك إض   ف ذلؾ من غاؿ ملجيوش ملىاطبيػز ب ػورة أبػي رتػوة(93 ملطا زك إةـ يتف إي بهدورو أف يسا د جانب  ة  مآلخر

 ـ(.0332ػ0334هػ/942ػ940بيف  
رمضػي إػي إإريهيػز تػاف تبيػرمك ولهػذم نجػدو ي،جػو إلػ  مل،نسػيؽ بػع ويظهر أف طبوح إةىػؿ إػي ملسػيطرة  ةػ  بيػض م 

ك إبينبػػا تػػاف إةىػػؿ يسػػيطر  ةػػ  طػػرمبةس ويسػػ،وطنها سػػنز (92 بيػػض مل رتػػاتك إهػػد بػػاـ بال،يػػاوف بػػع بنػػي بػػارتس بػػف زيػػري
ب،ػؿ بػارتس ك ولتػف ،ةػؾ ملب اولػز بػاءت بالى ػؿ بيػد أف (99 ـ تاف بارتس  ةيىو ي اوؿ ملسيطرة  ة  أ ير0330هػ /940
 (90 ـ0..2هػػ/942ك تبا  اوؿ م نضباـ إل  ، الؼ ببائؿ زنا،و إي بربز وبنػي بػرة ضػد ملدولػز ملىاطبيػز سػنز    (94 وأو دو

إض   ف ،وجو إل   ػاتـ بدينػز برطبػزك ملػذي أرسػؿ لػو وإػدم ي بػؿ إػروض ملطا ػز لػوك ولتػف ملدولػز م بويػز با نػدلس لػـ 
ـ( رجػؿ ،ّ رتػو 0..4_0..3هػػ/433ػػ944 (91 إهد تػاف ب بػد بػف ه ػاـ  ملبةهػب بالبهػدي( ،تف إي  اؿ يبتنها بف أ ان،وك

م هومء إض   ف ملب اتؿ ملب،يددة مل،ي ،دؽ أبومب برطبز وملدولز م بويز و،ةذف با نهيارك وبع هذم مس،هبؿ ملبهدي ملوإػد 
 .(92 ـ0..4هػ/433إةىؿ سنز بالهبوؿ وزودو بهديز وت،اب أرسةو إل  إةىؿ ولتف ملوإد وكؿ بيد وإاة 

وهتذم تانت ملي بز ،،ػ رجل إػي هػذو ملبػدة بػيف ملخ إػز ملىاطبيػز وملنيابػز ملزيريػز بػا بػيف ملهػوة وملضػيؼ ،بيػا لةظػروؼ      
وبه،ض  م  ومؿ وذلؾ خ ؿ مليهود م ربيز بنذ من،هاؿ ملخةيىز ملبيز إل  بكر و ،  خ إز مل اتـك  يػث مسػ،خدبت  ػد 

 .(93 س،يادة طرمبةس و يرهاب او ت  
ك  ،  ،وإي بف (94 وهتذم يّيد  هد أبارة إةىؿ بف سييد  ة  طرمبةس بف مليهود ملجديدة بف م س،ه ؿ و دـ مل،بييز

 .(43 ـ0334هػ/433 ةز إكاب،و سنز 
 م( :9391-9335هـ/032-033وروا بن سعيد )

عك و لػـ يبهػؿ بػاديس وروم ليػنظـ دول،ػوك بػؿ ،وجػو إلػػ  ،بػت مج،بػاع زنانػز  ةػ  بباييػز أخيػو وروم بػف سػييد باوجبػا
إ،ةهػػاو أهةهػػا بسػػروريفك دم ػػيف بس،ب ػػريفك إضػػربت لػػو   ـك  0334هػػػ/433طػػرمبةس  ةػػ  ملىػػور ووكػػةها إػػي  ػػيباف سػػنز

ك ولتنػػو سػػتف إػػي خيبػػز نكػػبت إليػػو  ػػـ  ػػاد وسػػتف إػػي بكػػر إةىػػؿ لهبػػوب  اكػػىز ((إسػػاطيط ملػػديباج وملهبػػاب ملجةيةػػز ...
خيابػػو. أبػػا وروم إهػػد أسػػرع إػػي ملػػدخوؿ بطا ػػز بػػاديس بيػػد مخػػذ مآلبػػاف لػػو ولهوبػػو  ةػػ   ػػرط ملر يػػؿ بػػف طػػرمبةسك  مب،ةيػػت

ك وجيػؿ لطػرمبةس ومليػًا بػف (40 وذلؾ ليدـ مس،طا ،و إي ملبهاوبزك وأ ةف رسبيا  ف ،سةـ بػاديس طػرمبةسك وولػ  وروم نىػزموة
 .(42 ب بد بف  سف  ببةو يد 

طػػويً ك بػػؿ أ ةػػف وروم مليكػػياف و،وجػػو إلػػ  جبػػاؿ دبػػر وضػػـ بيػػض م رمضػػي إلػػ   وز،ػػوك لػػـ يسػػ،بر هػػذم ملوضػػع 
 (49 ويبػدو أف هػذم مليبػؿ أز ػي أخيػو خػزروف بػف سػييدك م بػر ملػذي جيةػو ينىكػؿ  نػو وي،جػو إلػ  م بيػر بػاديس بػػالهيرومف

نىػػزموة لزنا،ػػزك ولتػػف وروم لػػـ  ـ  يػػث أتربػػو و ينػػو بتػػاف أخيػػو ورومك وبػػذلؾ كػػارت بنطهػػز ملجنػػوب إػػي0300هػػػ/432سػػنز 
ين،ظػر طػويً ك إذ ،وجػػو إلػ  طػػرمبةس   ، لهػا مل ػػيء ملػذي أدى إلػػ  لهػاء  سػتري تبيػػر بينػو وبػػيف ومليهػا ب بػػد بػف  سػػف 
وأدى إي ملنهايز إل  هروب وروم وب،ؿ ملت ير بف جندوك ون،جو لذلؾ د ا باديس خزروف بف سػييد بيػو لةب ػارتز إػي  ػرب 
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وف خيػػب أبةػػو بسػػبب منضػػبابو إلػػ  أخيػػو ونسػػياف بػػا سػػبؽ بػػف أبػػور وذلػػؾ ورومك ولتػػف خػػزر 
بويػػػز  سـ ومخػػػذوم لة،بهيػػػد لةز ػػػؼ  ةػػػ  طػػػرمبةسك وتػػػاف رد إيػػػؿ بػػػإدي0309هػػػػ/434سػػػنز 
بػػػوة م ،ىػػػاؽ بػػػيف خػػػزروف ووروم إهػػػاـ بإ ػػػدمـ ملرهػػػائف مل،ػػػي تانػػػت ب وز،ػػػوك وبػػػد رمح  ـب جػػػ

بجبو ػز وكػةت بػع أ ػد ملز بػاء بػف  ض يز هذم مليبؿ بجبو ز تبيرة بػف ملرجػاؿ يضػبنهـ
جػػػػػػيش وروم لػػػػػػ،يةف طا ،هػػػػػػا إلػػػػػػ  بػػػػػػاديسك ولتػػػػػػف من،كػػػػػػار بػػػػػػاديس  ةػػػػػػ   بػػػػػػو  بػػػػػػاد سػػػػػػنز 

ـ جاء لينهي ،برد وروم ملذي بػرر ملػدخوؿ إػي طا ػز بػاديس ولتػف ملبنيػز  اجة،ػو و اجةػت بػاديس أيضػا إػي 0304هػ/430
إها إي ،وجيو خزروف له،اؿ وروم بسبب أف م خوة   يرضوف ـك ويبدو أف باديس لـ يتف بو 0301هػ/431ملسنز مل،اليز سنز 

بف من،كار أبير كنهاجي  ةيهـ هذم بف جهز تبا ّ ز  ة  خزروف أف يها،ؿ أخيو لكالل باديسك إي ملوبت نىسو ت ؼ 
 لخزروف  اجز ملوملي ب بد بف  سف إل  ملبدد وضيؼ إي كىوإو م بر ملذي  جيو إلي مل، اؽ ب خيو.

ـ  ػػيف أرسػؿ مل ػػاتـ 0302هػػ /439بػػيف مل ػاتـ بػػ بر مب وبػاديس إهػد  ػػادت إلػ  بػػا تانػت  ةيهػا سػػنز  أبػا ملي بػز
هديز جةيةز إل  باديس وولي  هدو ملبنكور إخرج م  ناف بع أهؿ ملهيرومف لتي ييودوم بها إل   (44 ب رم  ف طريؽ ملبهديز

ملسػىارة تانػت ، بػؿ   وبرضػاء مل ػاتـ سػج  بإضػاإز و يػز بوضع بكر ملباء إي م ،ىاؿ بػديع ،،هدبػو ملطبػوؿك وملبهػـ مف 
ك وهػذم يينػي أنهػا أرمدت أف يتػوف لهػا  ػدود ب ػ،رتز بػع نياب،هػا ملزيريػز إػي أإريهيػزك وهػذم (40 بربز وأ بالها إل  و يز باديس

 .(41 مل يء لـ ييبؿ بو ملبيز  يف مب،طع بربز وجيةها ،ابيز   باؿ بكر
 م( :9303-9391هـ/045-032خميفة بن وروا )

منهسبت ملزنانيز بيد وإاة وروم إل  بسبيف بايع بيضهـ مبنو خةيىز وبايع ملهسـ مآلخػر أخػاو خػزروف بػف سػييدك ويبػدو 
 أف لةوملي ب بد بف  سف دورًم ومض ًا إي إ ياؿ ملى،نز ومنهساـ ملطرإيف ومن،هت ب،ىوؽ م بف  ة  مليـ.

ف بنذ  هد باديس ك وظؿ إي و ي،و  ،  ُ ِزَؿ بف لدف ملبيز بف بػاديس أبا طرمبةس إهد تاف ي تبها ب بد بف  س
وول  بتانو أخيو  بد مب بف مل سفك ملذي دمإع  ف ملبدينز ببسالز ووبؼ بوجو خةيىز بػف وروم ملػذي  ػاوؿ دخػوؿ طػرمبةس 

 ـ.0300هػ/431بيد أف نهض  هدو ملذي بطيو لباديس وضيؽ  ةيها ب كارو سنز 
ـ إهػاـ  بػد مب ب،سػةيـ 0322هػػ /409سػنز ( 42 ويد به،ؿ ب بد بف مل سػف ن،يجػز  ضػب ملبيػز  ةيػ،غيرت م بور ب
من،هابا لبه،ؿ أخيوك ويبدو أف سياسز تؿ بف  بد مب بف مل سف وخةيىز بف وروم بد ،و دت ضد  (43 طرمبةس لخةيىز بف وروم

بػف بػاديس بػف جهػزك بينبػا تػاف خةيىػز  زملػذي ب،ةػو ملبيػ  دوهبا ملب ،رؾ إيبػد مب تػاف يريػد مل ػ ر  خيػو ب بػد بػف مل سػف
 .(44 يريد مل  ر لبه،ؿ ملرهائف ملذي ب،ةهـ باديس بيد أف ، وؿ خزروف إل  أخيو وروم بف جهز أخرى

دخؿ خةيىز طرمبةس بب،دأ به،ؿ  ابي،ها مل،ي تانت بدمخةها ونزؿ بكر  بد مب ومس،ول   ة  أبوملو و ريبو ر ػـ مف 
ا د خةيىػز إػي دخولػو لطػرمبةس وملسػيطرة  ةيهػا ويبػدو أف ذلػؾ بسػبب ملبهاوبػز مل،ػي أبػدمها  بػد مب أ نػاء  كػارو  بد مب سػ

لةبدينػػػزك تبػػػا أرمد أف يهػػػاجـ ب سػػػطوؿ طػػػرمبةس بيػػػض أ ػػػ ؼ ملبيػػػز بػػػف بػػػاديسك ووردت ،ةػػػؾ م خبػػػار إلػػػ  ملبيػػػز  ػػػاـ 
وبني بطع  ربيز إي وبت بكير وخرج بػو باكػدم  زمل زب ـ إ  د إي ملبهديز أسطو  ووإّر لو م س،يدمدمت0329هػ/404

طرمبةسك و،ستت ملبكادر بيد ذلؾ  ف ذتر با ،ـ لهذم م سطوؿك ولتف يبدو أف ملبيز لـ ي هؽ نكرم بةبوساك ولهذم نجػد 
ـ 0321ػ /هػ402بالهػاهرة سػنز  (03 خةيىز ي،جو لة كوؿ  ة   ر يز و ي،و بإرسػاؿ ملطا ػز إلػ  ملخةيىػز ملظػاهر بػف مل ػاتـ

و،يهػد بالبهابػػؿ ضػػبّاف أبػػف ملطػػرؽك ويبػدو أف خةيىػػز  ػػاوؿ ،طبيػػؽ ملب ػػؿ ملهائػػؿ  ألػؼ كػػديؽ و   ػػدو( ولهػػذم نجػػدو يّ سػػف 
 .(00 اباديس أيضا وذلؾ بإرساؿ أخاو  باد وبيو هديز إ،هبةها ملبيز وتاإ و  نه ف  ب،و بع ملبيز ب

خػػزروف إػػي طػػرمبةس ب ةه،هػػا م ولػػ  مل،ػػي تانػػت بػػد بطيػػت سػػنز  يّيػػد وكػػوؿ خةيىػػز إلػػ  مل تػػـ سةسػػةز ب،ومكػػةز  تػػـ بنػػي
هػػػػػ باس،سػػػػ ـ وروم و،يػػػػيف ب بػػػػد بػػػػف مل سػػػػف  ةػػػػ  و يػػػػز طػػػػرمبةس. و بػػػػد بػػػػف مو ػػػػارة إلػػػػ  إف  هػػػػد وروم  ػػػػهد سػػػػنز 439
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ـ من،ىاض أهؿ طرمبةس  ة  ملبذهب مل يييك  ػالهـ بػذلؾ  ػاؿ أهػؿ مإريهيػزك 0301هػ/432
بوجػػػديف بيهػػـك وتػػاف بائػػػد هػػذو مل رتػػز إػػػي ملبدينػػز ملىهيػػو أبػػػو وبػػابوم بال،نتيػػؿ بال ػػييز مل

مل سػػف بػػف ملبنبػػر ملػػذي بػػاـ برإػػع  بػػارة  ي  ةػػ  خيػػر مليبػػؿ( بػػف م ذمف ورد بػػا طبػػرو 
 .(02 بف بيالـ أهؿ ملسّنز فمليبيديو 

 م(:9303هـ/045سعيد بن خزرون )
ف سييد إل  بكر و اش إي تنؼ ملخ إزك ون ا بيد أف ،ـ م ،ىاؽ  ة  أبارة خةيىز بف وروم لهوبو  ادر خزروف ب

إػػي بكػػر بػػد ،غيػػرت بسػػبب م ضػػطرمبات بػػيف مل،ػػرؾ وملبغاربػػزك إان،كػػر  رأبنػػاءو ملبن،كػػر وسػػييد إػػي بكػػرك ولتػػف م بػػو 
م ،رمؾ ومجةوم ملبغاربز  ف بكرك إا،جو تػؿ بػف ملبن،كػر وسػييد إلػ  نػوم ي طػرمبةس وتػاف ي تبهػا مبػف  بهػـ خةيىػز بػف 

ذوم بجبع م نكار  ،  مج،بع لديهـ مليدد ملتبير ملذي  تةوم بهـ بوة تبيرة مس،طا وم بف بهاجبز بدينز طرمبةسك ورومك ومخ
جبار خةيىز بف وروم  ة سػنز  (09 ،رؾ ملبدينز ليدـ بهدر،و بف بهاوبز ملهوة ملبهاجبزك ليدخةها سييد وي تبها  ،  به،ةػو  وما

 .(04 ـ0392هػ/424
 م(:9304-9303هـ/003-045خزرون بن خميفة ) 

 نػد به،ػؿ سػييدك ويبػدو أف أبػو  (00 تانت بدينز طرمبةس ،ّ تـ بف ببؿ بجةس  ورى يرأسو أبو مل سػف بػف ملبن،كػر
ـك ولهػذم نجػد ملبن،كػر يياببػو  ةػ  0393هػػ /493مل سف تاف لو دور تبير إي ،سةيـ ملبدينز إل  خزروف بػف خةيىػز سػنز 

 .(01  بةو بنىيو خارج طرمبةس تبا سنرى
 م( :9323-9304هـ/023-003المنتصر بن خزرون )

ملبن،كػػر بػػف خػػزروف  ةػػ  ملسػػةطز وبا ػػر ب،ػػولي زبػػاـ  تػػـ  ءلػػـ يػػدـ  تػػـ خػػزروف بػػف خةيىػػز طػػوي  وذلػػؾ  سػػ،ي 
إي ملوبت نىسو نى  أبو مل سف إل   (02 ـك م بر ملذي أدى إل  هروب خزروف بف خةيىز خىيز0393هػ/493طرمبةس سنز 
  هوبز لػػػو ل،سةيبو ملبدينز إل  خزروف بيد وإاة أخيو تبا نتؿ بت ير بف أنكارو. (03 بريز  نيبز

وملبن،كر هػو أ ػد أبنػاء خػزروف مل   ػز وملػذي م،جػو إلػ  أإريهيػز بػع أخيػو سػييدك وإػي أيابػو جػدد ملبيػز بػف بػاديس 
خ،ػػو أـ مليةػػو بنػػت بػػاديس بػػف ضػػبف هػػػك إبػػرزت إليػػو زنا،ػػز وهزب،ػػوك وتانػػت أ493ب اول،ػػو  خػػذ طػػرمبةسك إهاجبهػػا سػػنز 

م سرى  ير أف ملبن،كر أطةهها وردها إل  أخيهاك ويبدو أف ملبيز تاف بكببا  ة  ملنكر  نو ترر هجوبو لةبرة مل انيز 
 ـ مل ال ز وتاف ملنكر  ةيىو هذو ملبرة وأذ نت زنانز لسةطانو وم،ه،و بالبهادنزك وهدأت م بور بػف  ػوؿ ملبن،كػرك و،خةةػت 

 .(04 ـ ملبسالبز بيف ملطرإيف أهدى ملبيز هدميا ت يرة وأ طاو بائز ألؼ دينار دإيز وم دةأيا
ـ 0300هػ/449ومل دث ملبهـ إي  تـ ملبن،كر هو منىكاؿ ملبيز بف باديس نهائيا  ف ملدولز ملىاطبيز وذلؾ سنز 

و لةخةيىػز مليباسػي ملهػائـ بػ بر مب وبػدورو إهطع ملخطبز لةخةيىز ملىاطبي ملبس،نكر باب و رؽ أ  بو ملخضرمءك وأخػذ يػد 
هذم م جرمء  ذم خير بيث لةبيز ملخةيز ومل،هةيد وم لويز ملسودمء مليباسيز  ف طريؽ ملهسطنطيزك ويبدو أف أبير أإريهيز م،خ

 .(13 توسيةز ل س،ه ؿ بب دو لبيد ملبساإز بينو وبيف مليباسييف ببغدمد
ن ػػو ملدولػػز ملزيريػػز ب، ػػريض وما ػػارة ملهبائػػؿ وضػػرب بيضػػها بػػالبيض مآلخػػرك إالهبائػػؿ وتػػاف رد إيػػؿ ملدولػػز ملىاطبيػػز 

و ة   دودها ملغربيػز بالوجػو ملب ػري ب ػؿ  (10 مليربيز ملبهيبز  ة   دود بكر مل ربيز بالوجو ملهبةي ب ؿ بني ه ؿ وسةيـ
ملبن،كػػر أف  زملخةيىػػوزيػػر  (12 وجػػد مليػػازوري ز بػػو وريػػاح تانػػت دمئبػػز إػػي إ ػػارة مل ػػغب وملىسػػاد إػػي ملػػديار ملبكػػريزك ولهػػذم

يضػرب  كػىوريف ب جػر وم ػد يػ،خةص بػف إسػاد ملهبائػؿ وينػ،هـ بػف ملزيػريفك وبػد بيػث بهػذم ملبينػ  إلػ  ملبيػز بػف بػاديس 
ت ملهبائػؿ إاج،ا ػ (19(( أبا بيد إهد أرسةت إليتـ خيو  إ و  و بةنا  ةيها رجا  تهو  ليهضي مب مبػرم تػاف بىيػو   يهوؿ لػو 
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 (14 مليربيز ب د بربز وطرمبةس وأإريهيز و د ت بيرتز تبيػرة بػيف ملطػرإيف سػبيت بيػـو ملييػوف
هػػػ 444بػرب ملهيػرومف ومن،هػت بهزيبػز ملبيػز ومسػ،ي ء مليػرب  ةػ  ملهيػرومف و،خريبهػا سػنز 

 وإي ذلؾ يهوؿ مل ا ر:
 ولتف ليبري  با لديو رجاؿ  ومف مبف باديػس  إضؿ بالؾ

 (10   ث م ؼ إل  ذم ملب اؿ ملىا" بنهـ  ػػػػةب،هـ   وف 
  دمث ملسابهز ملذتر إهد مت،ىػ  ملبن،كػر ب تػـ طػرمبةس ،ارتػا بػا  ولهػا إلػ  ز بػوك وذلػؾ ليػدـ بدر،ػو  ةػ   ون،يجز

ملبومجهػػزك  ػػـ جػػاءت سػػةيـ إػػدإيت ز بػػو  ػػف ضػػوم ي طػػرمبةس ومسػػ،هرت هػػي بهػػاك ورأى ملبن،كػػر أف بػػف بكػػة ،و ب الىػػز 
ائػػؿ وب ػػارت،ها إػػي  رتا،هػػا مليسػػتريزك إهػػد  ػػارتهـ إػػي  ػػزو ببةتػػز بنػػي  بػػاد وهػػاجـ ملبسػػيةز وأ ػػير ولتػػف ناكػػر بػػف ملهب

 باد مس،طاع أف يهزبو إىر إل  أ ير و، كف بهاك ويبدو ناكر بف  باد تّا،ب ملبن،كر بالبكال ز ومبطيو ملزمب وريغز 
يػػػد إ،ػػػػرة ي،ىػػػؽ بػػػػع أ ػػػد  ةىائػػػو  ةػػػػ  ب،ةػػػو إه،ػػػػؿ  يةػػػز سػػػػنز وهػػػي  يةػػػز مسػػػػ،خدبها ناكػػػر لةهضػػػػاء  ةػػػ  ملبن،كػػػر  نػػػػو ب

 .(11 ـ0314هػ/413
 م(:9901-9323هـ/103-023خمفاء بني خزرون لممدة)

خػزروفك ويبػدو إف م ضػطرمبات مل،ػي بػرت بهػا ملبنطهػز  ف،ةبس ملغبوض أ ومؿ بنػي خػزروف بيػد به،ػؿ ملبن،كػر بػ
: ؿر لدرجز إف مبف خةدوف  ند  دي و  ف بف جاء بيد ملبن،كر يهو وبنها بدينز طرمبةس ليبت دورم  ومض ا إي سير م بو 

ك نسػػ،ن،ي بػػف هػػذم إف طػػرمبةس  تبهػػا أت ػػر بػػف (12((  وولػػي طػػرمبةس وم ػػد بػػف بوبػػو بنػػي خػػزروف لػػـ ي ضػػرني مسػػبو...  
خػزروف بػد   خص بيد ملبن،كر ك وبف خ ؿ ملروميات مل،ػي بػيف أيػدينا يبتػف مس،يضػاح مل هيهػز مل،ػي بىادهػا إف خةيىػز بػف

ـ 0312هػػػ/413ـ( بػػدأت ملبػػدة م ولػػ  بػػف  تبػػو سػػنز 0340ػػػ0312هػػػ/433ػػػ413لةبػػدة بػػف    تػـ طػػرمبةس أت ػػر بػػف بػػرة
 ة  مخ، ؼ ملرومياتك  ـ مس،ةـ بيد ذلؾ خةيىز بػف خػزروف  تػـ  (14 ـ0332هػ/420أو  (13 ـ0322هػ/423ومن،هت بسنز 

بنػػو  مسػ،اءومأسػاء مل،يابػػؿ بػع أهػػؿ طػرمبةس و ػػابةهـ بهسػوة ولهػػذم  ـك ويبػػدو إف خةيىػز بػػد0312هػػ/433طػرمبةس  ،ػ  سػػنز 
هذم بف نا يزك تبا إف تػؿ بػف زنا،ػو وكػنهاجز بػد أنهت،هبػا مل ػروب إيبػا بينهبػا وبػا بػيف ملهبائػؿ ( 23 وكاروم ي،ربكوف بو

بػا إػ،ل ملطريػؽ إبػاـ ك بػف نا يػز أخػرىك بػد جيػؿ ،ذبػذب  تػـ أسػرة بنػي خػزروف لطػرمبةس ب(20 م خرى ملهادبز بف ملب رؽ
ك ببػػا يػػدؿ  ةػػ  أف (22 ـ( لييػػيف ولػػدو بهةػػد ومليػػا  ةػػ  طػػرمبةس0032-0312هػػػ/030-404،بػػيـ بػػف ملبيػػز ملكػػنهاجي  

ملبدينز  ادت لكنهاجزك ويظهر ذلؾ بسػب مل،نػازع بػيف ملهبية،ػيف بػف جهػزك وسػيرة خةيىػز بػف خػزروف  يػر ملجيػدة بػف جهػز 
ـ بػػرة  انيػػز دوف إف ، ػػدد ،ػػاريخ 0340هػػػ/433زروف بػػد  تػػـ طػػرمبةس إلػػ  سػػنز أخػػرىك و،ػػذتر ملبكػػادر إف خةيىػػز بػػف خػػ

بييف ل تـ بهةد بف ،بيـك و  إ،رة  ودة خةيىز بف خزروف لة تـك وبػع هػذم ظػؿ خةيىػز بػنىس سػير،و  ف أهػؿ ملبدينػز مخػذوم 
 ي،طةيوف ن و ،غيرو.

،با ػو ببكػر  تانت ظروؼ طرمبةس بوم،يز  س،هباؿ بغابر ،رتي يد    او بةؾ جاء بف جهز مل رؽ ومس،هر هػو وما
ك إ تربػو ومبطيػو أرضػا وبن ػو أبػوم ك ولتنػو بيػد إ،ػرة مر،تػب أبػورم أ ضػبت م إضػؿ (29 إي  هد م إضؿ بف بدر ملجبالي

،با ػو وم،جػو إلػ  مإريهيػز ،با و بف بكرك إخرج  او بةػؾ وما ك ولبػا وكػةوم طػرمبةسك تػاف ملوبػت بو،يػًا (24 وأوجبت خروجو وما
 او بةؾ إف ي،كؿ ببيض م هػالي   ير  اتبها بسبب با باـ بو بف إ باؿ أساء خ لها  هؿ ملبنطهزك و ند ذلؾ ،بتف ل،غ

 ابةػؾ  نػاء إػي مل،غةػب  ةػ  ملبدينػز إػدخةه ووم،ىؽ بيهـ  ة  بهاجبز ملبدينز وو دوو بى،ل أبومبهاك وبد ،ـ ذلؾ ولػـ يجػد  ػا
يسػػػ،بر طػػػوي  بسػػػبب ، ػػػرؾ ،بػػػيـ بػػػف ملبيػػػز ملكػػػنهاجي  نػػػد سػػػبا و ،ةػػػؾ ك ولتػػػف  تبػػػو لػػػـ (20(( وإػػػر خةيىػػػز بػػػف خػػػزروف

موخبارك وأرسؿ  ة  ملىور جي ا إل  طرمبةس وأجبر أهةها  ةػ  إػ،ل م بػومب ودخةهػا ومسػر بةػؾ  ػاو وأكػ ابو ومخػّذوم إلػ  
 . (21 ملبهديز



 م0229/آب                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             1/ العدد
  م5/5/0222عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية األساسية   

 156 

،ػػول   تػػـ طػػرمبةس بيػػد  ػػاو بةػػؾ ب بػػد بػػف خػػزروف ملػػذي لػػـ ،سػػيىنا ملبكػػادر  ػػف 
سوى منو بػّرب بنػي بطػروح وهػي أسػرة بػف أهػالي طػرمبةسك وظػؿ ب بػد إػي مل تػـ  إ بالو

ـك وخ ؿ ذلػؾ مخػذ نىػوذ بنػي زيػري با ضػب  ؿك بينبػا تػاف نجػـ 0040هػ/043إل  سنز 
بنػي بطػػروح بالكػيودك ويبػػدو إف لهػػا ملتةبػز م ولػػ  إػػي ملػب دك  يػػث ،بتنػػت إػي ملنهايػػز بػػف 

ك و، ػ،ت بسػـ بػف أسػرة بنػي (22 ،ةبت هػي بهاليػد مل تػـطرد بني خزروف بف  تـ  طػرمبةس ومسػ
 . (23 خزروف إي طرمبةس ملغرب إي  يف لجا م دهـ وهو  بد ملكبد بف ب بد بف خزروف إل  جباؿ أورمس بالجزمئر

 الهوامش والمصادر
هػػػ ولػػـ يبتػػث سػػوى سػػن،يف ونكػػؼ ولتنػػو 912هػػػ(وكؿ بكػػر سػػنز 910ػػػ940هػػو ملبيػػز لػػديف مب أبػػو ،بػػيـ بيػػد   .0

مس،طاع أف يهـو بإك  ات ت يرةك لبا ي،ب،ع بو بف  خكيز بويػز. ينظػر: ملبهريػزيك أبػو مليبػاس ،هػي ملػديف م بػدك 
؛ مليبػاديك م بػد 0/092ـك 0443ملخةىػاك ن ػر جبػاؿ ملػديف مل ػياؿك ملهػاهرةك  فم،ياظ أل ىػا ب خبػار م ئبػز ملىػاطبيي

 . 222ـك ص0420بكريزك بخ،ارك إي مل،اريخ  مليباسي وملىاطبيك دمر ملنهضز مل
بدينز  ة  سا ؿ ملب ر ملروبػي  م بػيض ملب،وسػط( بػيف بربػز وطػرمبةس ملغػرب ك وبػف ملجنػوب إػي ملبػر مجدمبيػز  .2

ـك 0434بنها يهكد إل  طرمبةس ملغرب. مل بويك  هاب ملديف أبو  بد مبك بيجـ ملبةدمفك دمر كادرك بيروتك 
9/231 . 

 .0/000ي بدينز تبيرة إي ملك رمء وإيها مبار ت يرة. ينظر: مل بويك بيجـك بةدة بيف بربز وطرمبةس ملغربك وه .9
وهو بتيف بف زيػري بػف بنػاد بػف بنهػوش بػف كػنهاج م كػغرك  ػّيف بػف ببػؿ ملبيػز نائبػا لػو  ةػ  أإريهيػز إ كػبل  .4

ملى،وح( ولهبا بذلؾ ملز يـ ملكنهاجيك وبد أ طاو ملخةيىز مسبا  ربيا إس بيا هو  يوسؼ( وتنيو  ستريز هي  أبو 
بػػدنيا هػػو  ناكػػر ملدولػػز( أي دولػػز ملخ إػػزك مسػػ،طاع بػػف ،تػػويف مسػػرة بةتيػػز ،ومر ػػت مل تػػـ. مبػػف خةػػدوفك  بػػد 

؛  بػد مل بيػػدك 1/000ـك 0424ملبب،ػدأ وملخبػرك بةسسػػز جبػاؿ لةطبا ػز وملن ػرك بيػروتك  فملػر بفك مليبػر وديػوم
 .249-9/242ـك 0443سيد ز ةوؿك ،اريخ ملبغرب مليربيك ملهاهرةك 

هػػ وهػو مخػر وملػي لطػرمبةس بػف ملىػاطبييف. ملػزمويك 912وهو بف بادة ت،ابز و و ملبيز طرمبةس وست وبربز سنز  .0
 . 94ـك ص0423ملطاهر م بدك و ة طرمبةسك دمر ملى،ل لةطبا ز وملن رك بيروتك 

إػي ملجزمئػر إػي  ػيف ، ػرؾ  أسهبت ت،ابز بن اط تبير إي إبابز ملخ إػز ملىاطبيػز إػي أإريهيػا وتػاف سػتف م ةػبهـ .1
ملػبيض بػػنهـ إلػػ  هنػػا وهنػػاؾ وذلػؾ أ نػػاء ملسػػيادة ملىاطبيػػز. ملتبػػالي ك إسػبا يؿك سػػتاف طػػرمبةس ملغػػربك ،يريػػب: 

 . 24ـك ص0442 سف ملهادي بف يونسك برتز جهاد ملةيبييف لةدرمسات مل،اريخيزك طرمبةسك
يػا   ػدم نىوسػز( أكػب ت ،ابيػز لبكػر  وؿ بػرةك . وبينػ  هػذم إف جبيػع ليب9/230 بد مل بيدك ،ػاريخ ملبغػربك  .2

بيػػد أف تانػػت بربػػز و ػػدها هػػي ملدمخةػػز ضػػبف نىػػوذ ملػػولي إػػي ملىسػػطاط.  بػػاسك إ سػػافك ،ػػاريخ ليبيػػا بنػػذ ملىػػ،ل 
 .002مليربيك دمر ليبيا لةن ر ومل،وزيعك د.تك ص

ك ملتابػػػؿ إػػػي مل،ػػػاريخك بيػػػروتك  .3 ؛  بػػػد مل بيػػػدك ،ػػػاريخ 3/110ـك 0424مبػػػف م  يػػػرك أبػػػو مل سػػػف  ةػػػي بػػػف بتػػػـر
 . 932-9/931ملبغربك 

هػػ. ملػزمويك ملطػاهر 932هػهد ،ب،ع بو يز مليهد بنذ سػنز 931ب ديس بف بنكور بف بتيف ف ،ول  أبارة أإريهيز سنز  .4
 .9/901؛ بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 210ـك ص0422ك بيروتك 9م بدك ،اريخ ملى،ل إي ليبياك دمر ملى،لك ط
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زروف مسػػ،طاع بػف مسػػ،غ ؿ ملكػػرمع بػيف ملزيػػرييف وملىػػاطبييف إةىػؿ بػػف سػػييد بػف خػػ .03
ـ. روسػيك 0333هػػ/940لكال و و،بتف بف م سػ،ي ء  ةػ   تػـ طػرمبةس سػنز

ك 0ـك ،يريػػب: خةيىػػز ب بػػد مل،ةيسػػي كط0400أ،ػػوريك ليبيػػا بنػػذ ملىػػ،ل  ،ػػ  سػػنز
 . 223ك؛ ملزموي ك ،اريخ ملى،لك ص0424بيروت ك

 بػد مب بػف يخةػؼ وهػو بػف بػوملي بتػيف. ملػزمويك  وهو  ابػؿ بتػيف  ةػ  طػرمبةس بػدؿ .00
. وهو ملذي خةؼ ي ي  بف خةيىز ملبةياني ملذي  تـ ملبدينز  دة أ هر إهط.  باسك ،اريخ 214،اريخ ملى،لك ص

 .002ليبياك ص
مآلرمء وبػػف  اهػػػ( بػػف مل خكػػيات مل،ػػي مخ،ةػػؼ إيهػػا ملبػػةرخيف إيهػػ400ػػػ931مل ػػاتـ بػػ بر مب أبػػو  ةػػي بنكػػور   .02

أف مل ػػاتـ ب،ضػػاد جبػػع بػػيف مل ػػجا ز   هػػـ منػػو جبػػع بػػيف كػػىات ب،ضػػاربز ب،نابضػػز يهػػوؿ مبػػف ،غػػري بػػردي ت ب
؛ مليبػاديك 4/021ـك 0402-0424. ملنجـو ملزمهرة إي بةوؾ بكر وملهػاهرةك ((وم  جاـ وبيف ملجبف وم بدمـ...

 .234إي مل،اريخ مليباسي وملىاطبيك ص
  ة  بربز وهو با كؿ خادـ بف خدبز ملخةيىز مليزيز باب ملىاطبي. ملزمويك ي نس ملكهةي  ينو مل اتـ ب بر مب .09

 .24؛ و ة طرمبةسك ص210،اريخ ملى،لك ص
بربػػز بدينػػز ليبيػػز بديبػػز ،هػػع إػػي ملجنػػوب مل ػػربي بػػف بنغػػازي وم ػػ،هرت بخكػػوبز أرضػػها. منظػػر مل بػػويك بيجػػـك  .04

 .94ملى،لك ص خ؛ ملزمويك ، ري0/233
 .9/903؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 4/004ك مبف م  يرك ملتابؿ .00
جيىػػر بػػف  بيػػب أرسػػةو بػػاديس ل كػػار طػػرمبةس وبػػد مر، ػػؿ جيىػػر هاربػػا  نهػػا وم،جػػو إلػػ  بػػابس. ملػػزمويك ،ػػاريخ  .01

 .220ملى،لك ص
 .004؛  باسك ،اريخ ليبياك ص 039-032مل،يجانيك ر ةز مل، انيك،ل  سف  سني  بد ملوهابك ص ص .02
 .294،اريخ ليبيا موس بيك بيروتك دمر كادرك دكتك صملبر و يك  بد ملةطيؼك  .03
 .9/903؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 2/92ك ءك م،ياظ مل نىايملبهريز  .04
مبف  ذمرى أبو مليباس م بد ف ب بدك ملبياف ملبغرب إي إخبار م ندلس وملبغربك ن ر: إ ساف  باسك بيػروتك  .23

 .9/903؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 0/201ب.تك 
 .9/904؛  بد مل بيدك 2/02ملبهريزيك م،ياظ مل نىاك  .20
لبيػاء ب بػػد سػالـك بيػض ب بػل أزبػػز أإريهيػز م ب،كػاديز إػي ملهػػرف ملخػابس ملهجػريك برتػز جهػػاد ك  ػرؼ ملػديف .22

 .209ـك ص0444ملةيبييف لةدرمسات مل،اريخيزك ملجباهيريز مليظب ك 
 .9/904؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 0/201ربك ؛ مبف  ذمرىك ملبياف ملبغ4/022مبف م  يرك ملتابؿك  .29
 .0/044و 0/033ملبهريزيك م،ياظ مل نىاك  .24
؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 223؛ ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص 22؛ روسيك ليبياك ص0/223مبف  ذمرىك ملبيافك  .20

9/923. 
 .0/923دلسيك ملبيافك يذتر مبف  ذمرى إف زيدمف ملكهةي أرسؿ ل تـ طرمبةس ببؿ أف يرسؿ ي ي  م ن .21
؛ 4/234بدينػػز بديبػػز بػػف بػػدف ملبغػػرب م ػػ،هرت بخكػػوبز أرضػػها وجػػودة  ريرهػػا.  نهػػا منظػػر مل بػػويك بيجػػـك  .22

 .02 بد مليزيزك ملبغرب إي ذتر ب د أإريهيزك بغدمدك بكتك ص فملبتريك أبو  بد مب ب
 .0/201مبف  ذمرىك ملبيافك  .23
 .220لك ص؛ ملزمويك ،اريخ ملى، 22روسيك ليبياك ص .24
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 .024 باسك ،اريخ ليبياك ص .93
أبػػػو رتػػػوة هػػػو ملوليػػػد بػػػف ه ػػػاـ بػػػف ملبغيػػػرة بػػػف  بػػػد ملػػػر بف ملػػػدمخؿك بػػػدم سػػػنز  .90

بربػز. مبػف مله نسػيك أبػو ييةػ   بػزة بػف أسػػدك   ـ با سػ،ي ء  ةػ0333هػػ/940
 .11-10ـك ص0433ذيؿ ،اريخ دب ؽك بيروتك 

زيػػػري تػػانوم يضػػبروف مل هػػػد بػػارتس بػػف زيػػري  ػػػـ وملػػد بػػ ديس وهػػػو تغيػػرو بػػف أبنػػاء  .92
 وبا بيدها. 9/914وملبغضاء لباديس.  ف ذلؾ:  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 

ـ إي بوضع إسيل  يث ، رؼ  ة  سهوؿ مل،ػؿ ملغربيػز وبنطهػز ملجبػاؿ 490هػ/924بني زيري هذو ملبدينز سنز  .99
؛ 3/024يػػػرك ملتابػػػؿك ؛ مبػػػف م  232-0/231مل ػػػربيز إػػػي جنػػػوب  ػػػرؽ ملجزمئػػػر ملياكػػػبز. مل بػػػويك بيجػػػـك 

 وبا بيدها.    30ـك ص0424ك 20مليربيك إسبا يؿك بنو زيري بيف أ ير وملهيرومفك بجةز مل هاإزك ملجزمئرك مليدد 

من،هػػت هػػػذو مل ػػػرب ببهػػػؿ بػػػارتس و   ػػز بػػػف أو دو وهػػػـ  ب سػػػف وبػػػادييس و باسػػز( وهػػػي ملتار ػػػز مل،ػػػي م ،برهػػػا  .94
 .2/024؛ مبف خةدوفك مليبرك  4/004ك مبف م  ير ك ملتابؿ ك  ملّت،اب نذير  ـة  ة  مل ةيؼ أبناء زيري

 .9/923؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك  203ػ0/201مبف  ذمرىك ملبياف ملبغربك  .90
هػػػ بيػػد منه بػػو ملبػػدبر  ةػػ  ملدولػػز مليابريػػز وملخةيىػػز 944جةػػس ب بػػد ملبهػػدي  ةػػ  ترسػػي ملخ إػػز م بويػػز سػػنز  .91

ز ملسةطز بيف ملخةيىز وسةطز مل اجب. ملبياضيديك خا عك ،اريخ ملدولػز مليربيػز ملبةيد وبذلؾ بض   ة  مزدومجي
 .094-099ـك ص ص0433إي م ندلسك بغدمدك 

 .093؛  باسك ،اريخ ليبياك ص 9/23مبف  ذمرى  ملبياف ملبغربك  .92
 .9/923 بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك  .93
  .223ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص .94
  .093 باسك ،اريخ ليبياك ص .43
 .093؛  باسك ،اريخ ليبياك ص229-0/222مبف  ذمرىك ملبياف ملبغربك  .40
ب بد بف  سف  ابؿ باديس  ة  طرمبةس بيد مس،س ـ وروم.  نو ينظر: م بد ملنائب م نكاريك ملبنهؿ مليػذب  .42

 .220؛ ملزمويك ،اريخ ليبياك ص42ـك ص0434إي ،اريخ طرمبةس ملغربك لندفك 
 رير وملى،وح موس بيز إي بػ د ملبغػرب.  نهػا ينظػر: مبػف ملػدباغك بيػالـ م يبػاف إػي ن  ت ملهيرومف ل،خدـ  رتات مل، .49

ك مل بيريكب بػد بػف  بػد ملبػنيـك ملػروض ملبيطػار إػي 0/3ـك 0413بيرإز ملهيرومفك ، هيؽ: إبرمهيـ  ػيوخك ملهػاهرةك 
 .431ـك ص0434ك بيروتك 2خبر م بطارك ، هيؽ: إ ساف  باسك ط

 .0/293سسها  بيد مب ملبهدي ل،توف بيسترم لجندو و اكبز لدول،و.  نها ينظر: مل بويك بيجـك وهي ملبدينز مل،ي أ .44
 .224-0/222مبف  ذمرىك ملبيافك  .40
 .9/922وتذلؾ  9/230منظرك بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك  .41
ينظػػػر: يبػػدو إف ملبيػػز مخ،ةػػؼ بػػػع ب بػػد بػػف مل سػػف  بػػػور أنترهػػا  ةيػػو بنهػػا مسػػػ،  ر لنىسػػو بػػبيض ملجبايػػات.  .42

 .242؛ ملبر و يك ،اريخ ليبياك ص223ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص
 .9/442؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 2/33مبف خةدوفك مليبرك  .43
 .223ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص .44
ـ( ،ػػول  مل تػػـ بيػػد مخ،ىػػاء أبيػػو. مبػػف 0390-0323هػػػ/422-400ملظػػاهر و ػػزمز ديػػف مب أبػػو مل سػػف  ةػػي   .03

 .244؛ مليباديك إي مل،اريخ مليباسي وملىاطبيك ص4/202ملزمهرةك ،غري برديك ملنجـو 
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؛ ملػزمويك ،ػػاريخ ملىػػ،لك 24-23؛ روسػػيك ليبيػػاك ص ص2/33مبػف خةػػدوفك مليبػرك  .00
 .9/442؛  بد مل بيدك ،اريخ ملبغربك 224-223ص ص

 .099؛  باسك ،اريخ ليبياك ص11-10مل،يجانيك ر ةزك ص .02
له ليز وهذم با ي ػتؾ بػو مبػف خةػدوف  ةػ  وبيؿ إف سييد ب،ؿ  ة  يد  رب ز بو م .09

م ،بػػار إف ز بػػو بػػف مليػػرب مله ليػػيف ملػػذيف ر ةػػوم  بػػف بكػػر إلػػ  أإريهيػػز بيػػد سػػنز 
هػػػك إ  أف ،هػػدبت إ ػػدى أ يػػاءهـ بػػف ببػػؿ ذلػػؾ 424ـك ولهػػذم   يتػػوف وجػػودهـ إػػي طػػرمبةس سػػنز 0343هػػػ/443

 .2/34ندلسيك مبف خةدوفك مليبرك ب ؿ برة ملذيف بدبوم بع بني ي ي  بف  ةي بف  بدوف. م 
 .094؛  باسك ،اريخ ليبياك ص 2/34مبف خةدوفك مليبرك  .04
ور ؿ  اهػ ون ا بها و ىظ ومخذ  ف جبا ز بف ملب ايخ به943أبو مل سف  ةي بف ب بد ملبنبر ولد بطرمبةس سنز  .00

بي ملهاسـ  بػد ملػر بف بػف إل  ملب رؽ و ي إي  ابز ولهي مل يخ م بد بف زريؽ ملبغدمدي ك ومخذ  نو وروى  ف أ
 بد مب ملجوهري  ـ  اد إل  طرمبةس ود ا إل  مب وبرر مليةػـو مل ػر يز أكػو  وإرو ػا وتػاف ر بػو مب بػف أ يػاف 

 .  030مليةباء وب اهير ملىض ء.  نو ينظرك م بد ملنائب م نكاريك ملبنهؿ مليذبك ص

 .230-233؛ ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص ص24روسيك ليبياك ص .01
تبا ،هدـ خزروف بف سييد ،ناكرو كنهاجو ك وتاف أخوو وروم بف سييد  ائرم ضدهـك ويبدو ،ىػربهـ تػاف سػبب إػي  .02

 .2303من،كار ملبن،كر و،بتنو بف دخوؿ طرمبةسك ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص
 .230؛ ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص2/34وهي بريز بف برى بس ،و. مبف خةدوفك مليبرك  .03
 .090؛  باسك ،اريخ ليبياك ص0/421بياف ملبغربك مبف  ذمرىك مل .04
ن ػػػو ملبغػػػرب وم نػػػدلسك بجةػػػز بيهػػػد  ف؛ مليبػػػاديك م بػػػد بخ،ػػػارك سياسػػػز ملىػػػاطبيي4/202مبػػػف م  يػػػرك ملتابػػػؿك  .13

 .203ـك ملبجةد ملخابسك ص0402ك 2-0ملدرمسات موس بيزك بدريدك مليدد 
ملخابس ملهجري /مل ػادي   ػر ملبػي دي  ةػ  م ػر تاف بدـو بني ه ؿ وبني سةيـ بف بكر إي بن،كؼ ملهرف  .10

ملهطييػػز مل،ػػي  ػػد ت بػػيف كػػا ب أإريهيػػز م بيػػر ملزيػػري ملبيػػز بػػف بػػاديس وبػػيف ملخةيىػػز ملبن،كػػر ملىػػاطبي إػػي 
بكػػػػرك وبيػػػػد ملهزيبػػػػز ملتبػػػػرى مل،ػػػػي أل ههػػػػا مله لػػػػيف بجػػػػيش ملبيػػػػز بػػػػف بػػػػاديس إػػػػي وبيػػػػز جبػػػػؿ  يػػػػدمرمف سػػػػنز 

 ػػػت ببػػػائةهـ سػػػائر أإريهيػػػزك وأبػػػابوم رةسػػػائها إبػػػارمت بسػػػ،هةز لهػػػـ إػػػي بػػػابس ـك سػػػر اف بػػػا مج،ا 0302هػػػػ/444
وكػػىابس وملهيػػرومف وباجػػز وبرطاجػػز وبنػػزرتك إبػػا ملبيػػز بػػف بػػاديس إهػػد من،هػػؿ بػػف ملهيػػرومف ملػػ  ملبهديػػز ولػػـ ،يػػد 

يػا وم نػدلسك سةط،و ،،جاوز مل ريط ملسا ةي ملهريػب بنهػا. ملطيبػيك أبػيفك بنػو هػ ؿ ودورهػـ إػي ملجهػاد إػي أإريه
 .42ـك ص0430بجةز ملب وث مل،اريخيزك مليدد م وؿك 

هػػ( مظهػر 403-442هو أبو ب بد مليازوري ،ول  ملوزمرة إي بكر خ ؿ خ إز ملبس،نكر ولبػدة ،سػع سػنومت   .12
تىػػاءة بب،ػػازة إػػي بيالجػػز م زبػػات ملسياسػػيز وم ب،كػػاديز مل،ػػي ،يرضػػت لهػػا بكػػر إػػي ،ةػػؾ ملى،ػػرةك ولتػػف تانػػت 

ملخةىػاك ، هيػؽ جديػد  فو بع ملبيز  ير جيدة.  ف ذلؾ ينظر ملبهريزيك م،ياظ أل نىا ب خبار م ئبز ملىػاطبيي  ب،
لةػدت،ور  فملزيريػز بيػد مسػ،ه لهاك بن ػور ضػبف ب ػث سياسػز ملىػاطبيي زلةدت،ور م بد ملبخ،ار مليبادي  ػوؿ ملدولػ
 .220ك ملبجةد ملخابسك ص2-0مليباديك بجةز درمسات إس بيزك مليدد

 .3/00مبف م  يرك ملتابؿك  .19
لبا مج،ا ت ملهبائؿ مليربيز بػ د أإريهيػز  خػرج ملػيهـ ملبيػز بػف بػاديس بتػؿ جيو ػو و د،ػو ك إهػاؿ مليػرب بنظػرهـ  .14

وبػػالوم لهائػػدهـ بػػةنس بػػف ي يػػ : أيػػف نطيػػف هػػة ء وبػػد لبسػػوم ملبغػػاإر وملتز نػػدمت : إ جػػابهـ  إػػي أ يػػنهـ( ولهػػذم 
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؛ و ػػػف  ػػػرح 204ك صفيػػػوف. مليبػػػاديك سياسػػػز ملىػػػاطبييسػػػبي هػػػذم مليػػػـو بيػػػـو ملي
 .0 ا يز  0/209ملبكطة ات أنظر ملبهريزيك ملسةوؾك 

 .223-204؛ مليباديك سياسز ملىاطبييفك ص3/04مبف م  يرك ملتابؿك  .10
؛  بد مل بيػدك ،ػاريخ ملبغػربك 232؛ ملزمويك ،اريخ ملى،لك ص34روسيك ليبياك ص .11

9/443. 
 طبيز دمر ملت،ب مليةبيزك بيروت. ك2/02مبف خةدوفك مليبرك  .12

 .30روسيك ليبياك ص .13
 .091 باسك ،اريخ ليبياك ص .14
 .209ملزمويك ،اريخ ليبياك ص .23
 .241ملبر و يك ،اريخ ليبياك ص .20
 .30؛ روسيك ليبياك ص091؛  باسك ،اريخ ليبياك ص241؛ ملبر و يك ،اريخ ليبياك ص0/490مبف  ذمرىك ملبيافك  .22
لػػديف ملجبػػاليك تػػاف وزيػػر ملخةيىػػز ملبن،كػػرك تبػػا  ػػارؾ أبػػاو بػػف ببػػؿ ذلػػؾك ببػػؿ م إضػػؿ بػػف أبيػػر ملجيػػوش بػػدر م .29

ـ. مبػػف ملبيسػػرك ،ػػاج ملػػديف ب بػػد بػػف  ةػػيك إخبػػار بكػػرك ، هيػػؽ: أيبػػف إػػومد سػػيدك ملبيهػػد مليةبػػي 0032هػػػ/000
ـك 0442ةك ؛ سػيدك أيبػف إػومدك ملدولػز ملىاطبيػز إػي بكػرك ملهػاهر 40ـك ص0430ملىرنسي لآل ار مل ربيزك ملهػاهرةك 

 .204ص
 .090؛  باسك ،اريخ ليبياك ص003ملنائب م نكاريك ملبنهؿ مليذبك ص .24
 .204ملزمويك ،اريخ ليبياك ص .20
ملبهديز: بدينز باإريهيز بنسوبز إل  ملبهدي بينهبا وبيف ملهيػرومف بر ة،ػافك وهػي ب ػهورة بػالت ير بػف ملكػنا ات.  .21

 وبا بيدها.0/293مل بويك بيجـك 

 .092؛  باسك ،اريخ ليبياك ص242؛ ملبر و يك ،اريخ ليبياك ص004ملبنهؿ مليذبك صملنائب م نكاريك  .22
 .30روسيك ليبياك ص .23

 
 
 
 
 


