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اتلاريخ السلطوي إلقليم وادي ريغ واخلضوع حتت سلطة المتغلب  
ؽ اتتؼا حلمك ادلوةل اًصس متَة   كَمي وادي ًر  .(م909– م 776/ ُـ 297- ُـ 160 )اكن اإ

ة مع تالد  (م1171/ ُـ 566– م 912/ ُـ 300 )مث احلمك اًفاظمي   اًس َعصة ػىل مٌافش اًخجارة اًعحصاًو

هتم  )اًسودان  أ ايم احلمك اًفاظمي اهؼلس مؤمتص مبسًية أ ًرؽ  (م 1030/  ُـ 421، و يف س ية  (جتارة اذلُة ٍمتوًي دٍو

ىل اهخساب اًؼالمة أ يب  ؽ كس ؾط ثساكهَ و بًالحئني، فب فىض املؤمتص اإ ٌَيظص يف مسائي اًصس متَني اًالحئني ل ن أ ًر

غحس هللا محمس جن أ يب جىص ًَجول يف حصصاء املـصب ال وسط ػَّله جيس مَجب  ٌَصس متَني فوكع ادذَاٍر ػىل بدًة تين 

ىل وادي مزياب  ىل املشُة االإبيض مث تسأ ت جهصة اًصس متَني االإبضَني اإ  .  معؼة فدسأ  أ واًل بدلغوة اإ

، و حس امب ًفِم من اًض َخ أ غزام أ ن ص َخ اًؼزاتة ُو اذلي ًًل  (م 1018/ ُـ 409 )و مت اوضاء هظام حَلة اًؼزاتة  

 .ال مور لكِا ادلًًِة و اًس َاس َة ، و أ ن َُئة اًؼزاتة يه اًسَعة اًؼََا 

غصوس جن  . 59 – 58 ص 7اهظص جن ذدلون ج  (م 1009/ُـ 400 )اخلضوع حتت سَعة ادلوةل اذلادًة  

 .ُـ460س يسي رئُس ثسىصة اذلي اكن اتتؼا ٌَسَعة اذلادًة 

م  تسأ  1160م ، اكن املوحودن كس س َعصوا ػىل مسًية اجلزائص ، و يف س ية 1152تؼس سلوط ادلوةل اذلادًة س ية  

كَمي ظصاتَس  تخووس وحٍزصة حصتة وكاموا بس خؼادة املِسًة ًَخِا ثوسع ادلوةل املوحسًة حنو اًعحصاء حىت مشي رشق اإ

لِة فًص 555من اًيورمان، وكس متت س ية  وتلِة سواحي اإ  . اًيت جسمى س ية ال دٌلس  م1160 ُـ 

ىل أ ن ُكل س ية    .م1224-   ُـ 621تلِت ثخجاذهبا زوارات اجن ؿاهَة اإ

 اكن تيو رايح اذلواودة مواًني الجن ؿاهَة ضس املوحسٍن 

 .(م1228 )دذَت تؼسُا حتت حمك احلفعَني  

م 1324/ ُـ 725حمك أ محس جن مٌعور جن مزين ٌَزاب و أ ضاف هل اًسَعان أ غٌلل ًرـة ووارالك  و اكن ذكل س ية  

 (. 590 ص 6اجن ذدلون ج  )

حعول املياظق اجليوتَة ػىل درخة هحرية من الاس خلالًَة حتت سَعة حىومات حمََة ، ففي ثسىصة ػامصة اًزاب  

ًََ مساػسهتم ، و ًىن  ة حىت وركةل ًسَعة أ يب جىص ، و كسموا اإ دضع تيو مزين املس َعصون ػىل اًواحات اًعحصاًو

م 1325/ م 1318 )رسػان ما ثوخَ زغميِم مٌعور حنو تين غحس اًوادي و اػرتف تددؼَخَ هلم حلسا ػىل احلفعَني 

لِة يف اًؼِس احلفيص ج  ] (   [ .  181 ص 1افًص

لِة يف اًؼِس احلفيص ج  (م1330/ ُـ 730 )حمك تين مزين ًواحات اًعحصاء   فًص  . 180 ص 1اترخي اإ

ة ػىل ثلصت ، متىن من حصنزي اًسَعة 1341م 1340م 1339ذالل اًس يوات   م كاد تيو حفط محالت غسىًص

احلفعَة يف اجليوب اًـصيب من اًحالد ، فب خرب أ ُايل أ وراس و اًًصؽ ػىل اًعاػة و فصض ػىل ًوسف جن مٌعور جن 

                                                           
مؼامل احلضارة االإسالمِة توارخالن ٌدلنخور معص ًلٌلن جن محو سَامين توغعاتة     62 -61ص  
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لِة يف اًؼِس احلفيص ج  ). مزين ظاحة ثسىصة و اًزاب زالث مصات مذخاًَة دفع اًرضائة تب مكَِا  فًص  ص 1اإ

188.) 

 ]م 1340مت هنة مسًية ثلصت اًيت حتمكِا أ رسة تين ًوسف جن غحَس هللا من ظصف احلامك احلفيص اجن احلىمي س ية  

لِة يف اًؼِس احلفيص ص   [ .590 ص 6اجن ذدلون ج . ] [328افًص

لِة أ حالفًا ًعواًع تين ): كال اًؼالمة جن ذدلون يف نخاتَ اًؼرب   فًص ىل اإ اكن تيو مزين ًفلًا من ًفائق ال غصاب وظَوا اإ

مث من  . ووس هبم جزمعِم يف مازن من فزارة واًعحَح أ هنم يف ًعَف من ال زحج . ُالل جن ػامص يف املائة اخلامسة نٌل كسمٌا

تين حصى جن ػَوان جن محمس جن ًلٌلن جن ذََفة جن ًعَف وامس أ جهيم مزهة جن دًفي جن حمَا جن حصى ُىشا ثَلِخَ من 

ق ال زحج جعزوا غن اًظؼن وىًزوا كصاٍ ػىل من  ن أ ُي اًزاب لكِم من أ فاًر تؼغ وساتة اًِالًَني وصِس ذلكل اًوظن فاإ

ًََ أ ُي ال زحج بًزاب من املـصم  . اكن هبا كدَِم من زانثة وظواًع اًفذح منا ٍصغون غن ُشا اًًسة فزارة ملا ظار اإ واإ

ىل ؾصائة ال وساب يدس حون اإ  .اىهتىى [. واًوضائع فُسدٌىفون ذلكل ًو

فاكهوا أ حِاء مذؼّسدة وملا افرتق أ مص زانثة حتزّي  (وأ ما تيو ًرـة)]: 63 ص 7كال اًؼالمة اجن ذدلون يف اترخي اًؼرب ج  

َّاض مهنم أ ُي مـارم  ىل هلاوس وأ كاموا يف كِاظَهنم، مفن اكن جبحي غ ًََ من اًخس َط اإ َّاض وما اإ ىل حدي غ مهنم اإ

وىزل أ ًضا . ل مصاء غَاض ًلدضوهنا ٌدلوةل اًـاًحة تحجاًة، وأ ّما من اكن تخس َط هلاوس فِم يف أ كعاع اًؼصب ًِشا اًؼِس

ىل املرشق  [2]اًىثري مهنم ما تني كعور اًزاب ووارالك، فادذعوا كعورا  نثرية يف ػسوة واد ًيحسر من املـصب اإ

ة املخوسعة، وال ظم كس زّف ػَهيا اًضجص وهضست حفافهيا اًيرَي، واوساحت ذالًِا  ٌض متي ػىل املرص اًىدري واًلًص

ا ـَ ُؤالء، وهبم ثؼصف ًِشا اًؼِس، ومه أ نرُث ومن . املَاٍ، وزُت ًياتؼِا اًعحصاء، ونرث يف كعورُا اًؼمصان من ًر

وثفّصكت حٌلغهتم ٌَخيازع يف اًصئاسة فاس خلَت لك ظائفة مهنم تلعور  .تين س يجاس وتين ًفصن وؿريمه من كدائي زانثة

لِة . مهنا أ و تواحس فًص لس اكهت فامي ًلال أ نرث من ُشا اًؼسد أ ضؼافا وأ ّن اجن ؿاهَة املسويف حني اكن جيَة ػىل تالد اإ ًو

ضِس ذلكل أ اثر اًؼمصان هبا يف أ ظالل  ا، وؾّور مِاُِا، ٌو واملـصب يف فذيخَ مع املوحسٍن دّصب معصاهنا، واحذّر جشُص

َّة ًؼامي اًزاب، واكن من  ادلاير ورسوم اًحياء وأ جعاز اًيزي امليلؼص، واكن ُشا اًؼمي ٍصحع يف أ ّول ادلوةل احلفع

وملا فذم امليخرص مبض َزة اًزواودة نٌل . املوّحسٍن، وىزل ثسىصة ما تُهنا وتني مـصة، واكن من أ غٌلهل كعور وارالك أ ًضا

، وكذَوا تؼس ذكل ػامي اًزاب اجن غخوا من مض َزة املوحسٍن، وؿَحوا ػىل ضوايح اًزاب ووارالك . كَياٍ يف أ دداٍر

اّيُا ادلول تؼس ذكل فعارت يف أ كعاغِم مث غلس ظاحة جباًة تؼس ذكل ػىل اًؼمي لكَّ مليعور جن مزين . وأ كعؼهتم اإ

 فصمبا ٌس ميون تؼغ ال حِان أ ُي ثكل اًلعور املـصم ٌَسَعان مبا اكن من ال مص اًلسمي، وًؼسىص .واس خلّص يف غلدَ

ربز ػَهيا تب مص اًزواودة َ مهنم. ػَهيم يف ذكل نخائة من رّخاةل اًزاب ودِّاةل اًؼصب، ًو وأ نرب ُشٍ . مث ًلامسِم فامي ميرًت

ال معار ٌسّمى ثلّصت، مرص مسددحص اًؼمصان تسوّي ال حوال، نثري املَاٍ واًيزي، ورايس خَ يف تين ًوسف جن غحس 

وثـَّة ػىل وارالك من ًس أ يب جىص جن . هللا اكهت ًؼحَس هللا جن ًوسف، مث التيَ داود، مث ل دَِ ًوسف جن غحَس هللا

ىل معَّل مث ُكل وظار أ مص ثلّصت ل دَِ مسؼود جن غحَس هللا، مث التيَ حسن جن . موىس أ زمان حسازخَ، وأ ضافِا اإ

                                                           
 م 1320و ذلك خالل سنة  
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هّنم من . مسؼود، مث التيَ أ محس جن حسن ص َرِا ًِشا اًؼِس لال اإ وتيو ًوسف جن غحس هللا ُؤالء من ًرـة، ًو

ّة،  [1]س يجاس، ويف أ ُي ثكل ال معار من مشاُة اخلوارج وفصكِم نثري، وأ نرثمه ػىل دٍن اًؼزاتَة  ومهنم اًياكًر

مث تؼس مسًية ثلّصت تدل متاسني ويه دوهنا يف اًؼمصان . وأ كاموا ػىل اهخحال ُشٍ اخلارحِة ًحؼسمه غن مٌال ال حاكم

جصاُمي جن  ـة وسائص أ معارمه نشكل، لك مرص مهنا مسددس تب مٍص وحصب جلاٍر [2]واخلعة ورايس خَ ًحين اإ  [ .من ًر

 .م 1340أ كول اكن ذكل س ية . اىهتىى 

ـة ًخلصت    . و مه أ محس جن حسن جن مسؼود جن غحَس هللا اًًصـي: حمك تيو ًر

لِة   فًص ًِة الإ ين ػىل رأ س خُضَ ، و يف ] ضس ادلوةل احلفعَة  (م1347/ ُـ 748 )اًـزوة املًص ارحتي أ تو احلسن املًص

ىل ظصاتَس  ًََ اذلواودة ثَلائَا و نشكل ممثَو مجَع ال كاًمي اجليوتَة من اًزاب اإ ق اسدسمل اإ لِة يف اًؼِس  [اًعًص أ فًص

  . 197 ص 1احلفيص ج 

أ ايم اًسَعان  . [70 ص 7ج / جن ذدلون اترخي اًؼرب  ]م اكهت اتتؼة ًَوسف جن مزين أ مري ثسىصة 1353س ية  

ين أ يب غيان ، كال جن ذدلون  لس كسمت ػىل ثسىصة س ية أ رتع ومخسني أ ايم اًسَعان أ يب غيان يف تؼغ ]: املًص ًو

لِت رسول ظاحة حىصت غيس ًوسف جن مزين أ مري ثسىصة، وأ ذربين غن اسددحار ُشا  ال ؾصاض اًسَعاهَة ًو

ىل تدل مايل اكهت راكهبم ازين : املرص يف اًؼٌلرة ومصور اًساتةل، وكال يل احذاز تيا ُشا اًؼام سفص من جّتار املرشق اإ

شا اًحدل يف ظاػة سَعان مايل من اًسودان نٌل . وذهص يل ؿرٍي أ ّن ذكل ُو اًضب ن يف لك س ية. غرش أ ًف راحةل ُو

ة املؼصوفة بملَمثني   .[ًِشا اًؼِس، وهللا ؿاًة ػىل أ مٍص س ححاهَ  [4]يف سائص ثكل اًحالد اًعحصاًو

ىل 1375يف س ية   ىل ظاػة احلفعَني تخووس1381 اإ لِة يف اًؼِس احلفيص  ).  م دضع أ محس جن ًوسف جن مزين اإ فًص اإ

 [ .224 ص 1ج 

 12ُـ املوافق ًـ 804 حٌلدى اًثاهَة من س ية 07سلوط حمك أ محس جن ًوسف جن مزين ظاحة اًزاب و ثسىصة يف  

الت و كام تب رسٍ 1402خاهفي  ة وهجِا أ تو فارس احلفيص السدئعال ادلًو ثص محةل غسىًص لِة يف اًؼِس  ].م اإ اترخي افًص

 [.244-243 ص 1احلفيص ج 

م اهفعَت ثلصت غن حمك احلفعَني حتت كِادة ًوسف جن حسن و ُو من تلااي اًؼائةل احلامكة احملََة 1441يف س ية  

ىل  1441/ ُـ 845، فلام اًسَعان احلفيص غامثن مبحارصهتا تيفسَ يف رضف مثاين س يوات ذالل دًصف س ية  م اإ

ف س ية  و أ ًلي اًلدغ ػىل ًوسف جن حسن و معس . م و ذكل مبساػسة كائسٍ أ يب اًفِم هخِي 1449/ ُـ 853دًص

ىل هنة املسًية ، و ػني واًَا ػَهيا  ة اًيت كام هبا اًسَعان كس أ كامت ادلًَي ػىل . اًلائس امليخرص اإ ُشٍ اذلةل اًؼسىًص

ة ، و ثؤًس ُشا صِادة أ حٌحَة رمسَة  لِة كس أ ظححت ُادئة و ذاضؼة ٌَسَعة املصنًز أ ن أ ؿَحَة املياظق اًيائَة تب فًص

لة يف اًؼِس احلفيص ص  ]. م1446مؤرذة يف صِص أ وت س ية    [ 276 ، 275اترخي أ فًص

م وكع متصد يف مسًية ثلصت ضس اًسَعة احلفعَة فلام اًسَعان تيفسَ ًلمع ذكل اٍمتصد و أ دضؼِا س ية 1464يف س ية  

خني  (م 1465/ُـ870 اترخي ]و حصك ممثال ًسَعخَ فهيا ، و فصض رضًحة ػىل أ ُايل تين مزاب حسة اترخي ادلًو

لة يف اًؼِس احلفيص ص    [. 290أ فًص
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ثص وفاة أ يب معص غامثن اًسَعان احلفيص س ية   م وكؼت اهخفاضة يف ظصاتَس حملاوةل الاس خلالل غن احلمك 1488اإ

تؼسُا أ ذشت ادلوةل . احلفيص ، و أ كصب ال حوال اكهت نشكل يف ثلصت حملاوةل اٍمتصد املس متصة ضس اًسَعة احلفعَة

ىل أ ن  سلعت   .احلفعَة ثضؼف اإ

لِا أ ن أ مري ثلصت امسَ    هل حصس كوي من اًفصسان و رماة اًلشائف و غحس هللاخاء غيس احلسن اًوزان يف وظف أ فًص

و اكن ذكل ذالل رحذَّل . اًحيادق ال حصاك ًؼعهيم أ حصا مٌاس حا حىت ًحلى لك واحس مهنم يف ذسمذَ غن ظَة ذاظص 

لِا ص ج ]. ػىل اًخلسٍص يف تساًة اًلصن اًسادس غرش  مِالدي فًص   [.136 – 135 ص 2وظف اإ

لِة يف اًؼِس احلفيص ص  ]وظف ثلصت    [.328أ فًص

– م 1494اكهت ثلصت اتتؼة ملكل ثووس و أ ؿَة اًظن ُو أ تو غحس هللا املخولك محمس جن أ يب محمس احلسن جن مسؼود  

 .و يه فرتة حسن اًوزان .اًسَعان احلفيص  م 1526

لِا ملارمول يف ج   فًص ُو   ) 165 ص 3أ مري ثلصت يف غِس اًوزان ُو غحس هللا ، و نٌل خاء يف ُامش نخاب اترخي اإ

نٌل خاء غيس . م1552و كس ػاش ُشا احلامك ذالل محةل احلامك اًرتيك ظاحل راٌس س ية  (غحس هللا جن محمس اًض َخ 

ىل 1544، و ال مري محمس اًض َخ وادل حامك ثلصت غحس هللا ، اكن كس حمك املـصب س ية  ( 166 / 3ج  )مارمول   م اإ

و ُو من سالظني ادلوةل اًسؼسًة ، و كس اكهت أ رسَت ًخلصت حامِة ًخؤمن اًعصق و املساكل .  م1557س ية 

ة، و كس خاء ُشا غن مارمول أ ًضا غيس ذهٍص ًوظف هومِساي  جيوب ال غصاب حصصاء  ] ( 137 / 3ج  )اًعحصاًو

اًظِصة ظوال و غصضا ،و ًلومون تـزوات يف تالد اًربجص، لكٌل سوًت هلم أ هفسِم ذكل ، و ٌس خزَعون موارد ػُضِم 

من ؾيامئ اٌَعوظَة و اٍهنة، ال مص اذلي محي مَوك مصاوش و فاس و ثَمسان و ثووس ػىل جضُِس كَع حمعية حصاتط 

ا ال غصاب، و جضلك حزاما أ مٌَا ضس حتصاكهتم ، و سلط حمك غحس .اُـ[.فهيا حامِات ػىل املمصات و املساكل اًيت ًؼرُب

 1552و خاء تؼسٍ حمك ال حصاك تلِادة ظالح ادلٍن اًصاٌس س ية .م 1550هللا جن محمس اًض َخ يف ثلصت ذالل س ية 

و امذس . م و ُو محمس املخولك1574م ، واهزتع مكل مصاوش احلمك مهنم س ية 1574م ، و امذس حمكِم حىت س ية 

 .م1608حمكِم حىت س ية 

ؽ أ كصب اًظن أ هَ ًيحسر من ُشٍ اًسالةل فِو   محمس جن حيي جن غحس هللا جن حسن : و محمس جن حيي سَعان وادي ًر

ـي   . جن ًوسف جن أ محس جن حسن جن مسؼود جن غحَس هللا اًًص

ىل 1480دذَت اًحالد ذالل س ية   م حتت سَعة أ غصاب اًزاب اذلواودة اًصايحِة ، حِر اغخىل أ مصة تين 1540 اإ

ىل أ كىص اجساغِا ، و اػزت تيو رايح  مارة اذلواودة اًصايحِة اإ رايح ال مري خصصي جن ػُىس اذلواودي  اذلي أ وظي اإ

ىل اجليوب  ػىل ادلوةل احلفعَة اًيت حتخرض ، و دضؼت أ ؿَة كدائي اًرشق اجلزائصي حلمك اذلواودة حىت وظَت اإ

ؽ ثلصت و وركةل   . اًرشيق من وادي ًر

منا اكن ذكل حتت سَعة املخـَة ، نٌل اكن أ ايم ادلوةل احلفعَة كسميا ، و اًفرتة ُشٍ   ددول اًحالد يف سعوة اذلواودة اإ

ىل 1480 م يه فرتة احنعاط و حصاحع ادلور احلفيص و اًيفوذ اًلوي ًِا يف مٌعلة ثلصت ، حمك ُشٍ اًفرتة 1540م اإ
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ـي من سالةل ال رسة احملََة اًيت دال حمك ثلصت ػَهيا ، و مه  نٌل خاء غن اًوزان ال مري اًضاب غحس هللا ، و أ ظيَ ًر

ـي من س ية  ىل ؿاًة أ دص أ مري ػَهيا و ُو سَعان وادي ًرؽ ال مري 1340تيو ًوسف و مسؼود جن غحَس هللا اًًص م اإ

ـي  ـي . محمس جن حيي اًًص  .و اكن حمكَ تؼس ال مري غحس هللا اًًص

ـي مٌش س ية   ؽ محمس جن حيي اًًص ىل س ية 1520امذس حمك سَعان وادي ًر ثص سلوط 1535م ػىل أ نرث ثلسٍص اإ م اإ

ين اجلاليب   .ادلوةل احلفعَة هنائَا ، دذَت اًحالد تؼسُا يف فوىض ػارمة اىهتت ًعاحل ال مري رحة املًص

 .م 1335/ م 1334أ ن أ ول سَعان خاليب حمك ثلصت اكن ما تني : خاء غن اًؼسواين ظاحة اًخارخي  

 .م1450خاء غن غحس اًصحٌلن اجلَاليل أ ن حمك تين خالب اتخسأ  س ية  

 .م1414و غيس صارل فريوا أ ن حمك تين خالب اكن س ية  

 .م1531و محمس اًعاُص جن دومة ٍصى تب ن حمكِم اكن س ية  

ًظِص من ذالل ُشا اًيلي غن املؤرذني أ هَ ًوخس ثضارب و ادذالف هحري يف احلمك اجلاليب ، و كس وكع اًىثري من  

ثص ُشا الادذالف  غيس املخب دٍصن ممن هيمت جىذاتة اترخي امليعلة  فلام اًحؼغ بسددؼاد رأ ي اًؼسواين ، و اغامتد . اخلَط اإ

رأ ي اًض َخ محمس اًعاُص جن دومة ، و اًحؼغ ال دص اسددؼسوا رأ ي فريوا و اغمتسوا رأ ي اًض َخ غحس اًصحٌلن اجلاليل 

ا ادلال ػَهيا اترخيَا  ، و ال أ سددؼس أ ي رأ ي مهنا : و ُىشا ،  ًىٌين أ كول .... ، ِا أ ثُص ال راء لكِا غيسي حمفوظة ًو

 :حصاي مع كاػسة االإغٌلل أ وىل من االإٌُلل ما أ مىن ادلع ، و كاػسة ادلع أ وىل من امليع ، و ذكل ًالغخحارات اًخاًَة 

ة اًيت . ال ذش تًسة ال رسة اجلالًحَة: ال ول   ومه ػىل اًعحَح من تين مٍصن اذلٍن ًيحسرون من كدَةل زانثة اًربجًص

ىل حاكم . سىٌت يف ال ظي امليعلة فِشا من أ كوى الاغخحارات اًيت حاكد حتسم ال مص ، ال س امي أ ن اجن ذدلون أ صار اإ

ـي اًزانيت  ـَة و مه أ رسة تين غحَس هللا اًًص ؽ من أ رسة حمََة ًر  .وادي ًر

و اجلالب ، اذلي ُو يف ال ظــي ًلة دارج ػىل ال رسة اًزانثَة ، و ُو : اًثاين  اًخيخَِ ػىل ًلة ال رسة احلامكة ُو

أ ظي الادذالف اًياصئ غيس املخب دٍصن ، فذخحؼوا اٌَلة و حصهوا ال ظي و ُو أ ن تين خالب من كدَةل زانثَة سىٌت 

ىل ذكل اجن ذدلون  صارثَ حبمكِا ذالل س ية . امليعلة مٌش غِس تؼَس ، و حمكت ثلصت و متاسني نٌل أ صار اإ و اكهت اإ

 .فؼىل ُشا حيمي الكم اًؼسواين يف اترخيََ. م1340

ىل غِس اجلالًحة اكن  حىٌل حتت سَعة املخـَة : اًثاًر   ؽ مٌش غِس اًصس متَني اإ كَمي وادي ًر و . أ ن حمك ثلصت و اإ

ال اندرا ، و ُشا ما ًفرس تَ اذلالت اًيت ثؼصض ًِا االإكَمي يف اًفرتة املشهورة  . ًُس مس خلال اًحخة تب مٍص اإ

غٌلل الكم : اًصاتع   ــؽ ، و ػَََ و املخؼمس دلي تؼس اإ ظي حمك اًزانثَني مذساول تُهنم حىت أ دص حامك خاليب ًوادي ًر

ٌُلهل و تؼس ادلع و دفع امليع ، أ كول  ٍهيا اًؼسواين يف اترخيَ أ ن أ ول سَعان : املؤرذني و ػسم اإ أ ن اًفرتة اًيت أ صار اإ

م ، ؿري مسددؼسة غيسي ، ل ن ثلصت و االإكَمي تب رسٍ حتت سَعة 1335– م 1334خاليب حمك ثلصت اكن س ية 

ٍهيا اًؼسواين . املخـَة من هجة ، و من هجة أ دصى ثعارع ال رسة اًزاانثَة ػىل حمك امليعلة  و حتمي اًفرتة اًيت أ صار اإ

ـي و تني تين مٍصن اذلٍن ثيحسر أ رسة اجلالًحة مهنم و . ػىل ادذالل احلمك و وحود رصاع كدًل تني تين غحَس هللا اًًص
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فِىي ثوارخي وفرتات ثعارع كدًل ػىل  (م ، 1450و الكم غحس اًصحٌلن اجلَاليل  (م 1414 )هبا حيمي الكم فريوا 

ىل أ ن اس خلص احلمك غيس تين مٍصن املؼصوفون بجلالًحة و ال . حمك امليعلة و االإكَمي ، و دوما حتت سَعة املخـَة ، اإ

ثؼارض تني ُشا و تني ما ذهٍص اًض َخ محمس اًعاُص جن دومة املواليت اًسؼَسي اًِاليل ، أ ن محمس جن حيي سَعان 

ؽ كام تؼلس ادلوةل ًحين خالب س ية  ذ أ ن اًض َخ س َسي محمس جن حيي سَعان وادي . م 1531/ ُـ 937وادي ًر اإ

ـي اًيت حمكت ثلصت ، و ًلسم اًرصاع اًلدًل ػىل زػامة سَعة  ـَة من تين غحَس هللا اًًص ؽ اكن من ال رسة اًًص ًر

يُني اًزانثَني  ا املؤردون كام س َسي محمس جن حيي تؼلس ًواء ادلوةل ًحين خالب املًص ؽ و الغخحارات أ دصى ذهُص وادي ًر

م 1330و حتمي اًفرتة من . و هبشا هؼمل أ ن ال ثؼارض و ثضارب تني أ راء املؤرذني.م1531واكن ذكل ذالل س ية . 

ىل  ة 1531اإ م تلصهني من اًزمان ػىل أ هنا فرتة رصاع فدًل كسمي ػىل زػامة اًسَعة غيس تين زانثة و يه كدَةل جصجًص

ذا أ ذشان بالغخحارات اًساًفة اذلهص  ؽ مٌش غِس تؼَس خسا ، ال س امي اإ  .سىٌت مٌعلة وادي ًر

ًِة ص   مٍصن جن وراتحن جن  ]: اجن أ يب زرع اًفايس رمحَ هللا :  ٌَمؤًف 14خاء يف اذلذرية اًسًِة غن ادلوةل املًص

جصاُمي جن جشَح جن واسني  خموخ جن وخسجي جن فاحن جن ًسر جن جيفت جن ًعََنت جن غحس هللا جن ورثُة جن املؼز جن اإ

ت جن رضٌس و ُو خاًوت  مكل اًربجص جن  جن ًعََنت جن مرسى جن زاهَا جن وس َس جن زاانت جن خاان جن حيَا جن متًز

رحِح جن مادؿُس ال ترت جن جص جن كُس غَالن جن مرض جن ىزار جن مؼس جن ػسانن ، فِم غصب ال ظي جيَئون من 

ودل ىزار جن مؼس ، و ُو أ حص ما ذهص يف وس هبم و هللا أ ػمل ، و تَ كال أ نرث أ ُي اًخارخي و املؼصفة تب وساب اًؼصب و 

 .اىهتىى [. اًربجص 

و اكن تيو مٍصن أ ُي ثعممي و حصة ًلني ، ًزًنون تب هؼاهمم يف اًس حاسة و اًعحاري من كدةل اًلريوان  ]: و كال أ ًضا  

ال اًلفار ، و الًؤدون ًسعان تسرمه و ال دًيار ، و ال ًسذَون حتت حامك و  ىل حصصاء تالد اًسودان ، ال ًؼمصون اإ ، اإ

ىل املؼايل سامِة ، ال ًؼصفون احلصث و ال  ال سَعان ، و ال ٍصضون تشل و ال ُوان ، هلم مهم ػاًَة ، و هفوس اإ

 [.اًخجارات ، و ال ٌض خـَون تـري اًعَس و اًـارات ، خّي أ مواهلم الاتي و اخلَي ، و دأ هبم احلصب و دوضان اًَي 

 .اىهتىى

و أ مصاء ُشٍ اًحدلة أ والد اًض َخ أ محس جن خالب و أ سالفِم من تين  ]: اهظص الكم اًؼَايش يف ماء املوائس حِر كال  

  [...مٍصن 

 

 

 


