
 لَ سَ ب   واستقرارهم َعَشرة بنيأسرة 
 كتور سالم غومة ) ليبيا( بقلم : الد

 عضو فريق العمل في المركز 
 

هذا      دراسةفي  أسرةل  البحث،  ولكنها  التي    َعَشرةبني      تاريخ  المشرق  إلى  أصولها  ترجع 
المغرب، لعهمت في صناعة  وأس  ترعرعت في بالد    ة لدراس  البابفتح  ي  الجهد    هذاب  ل تاريخه. 

ومو ومتكامشاملة  من  لو  ، األسرة هذه  ل  لةسعة  أ  األسرغيرها  التي هاجرت  في    صولهاالمغربية 
 بالد المغرب.  إلى من المشرق السياسية والمذهبية عات والخالفات اظل النز

 : رةشَ أسرة بني عَ  نسب

ع رفوأسرة    َعَشرةبنو      واشتهارهمبطيب    اعريقة،  والجو  سيرتهم  والعلم  والرياسة  د  بالمجد 
فكثير ي  اوالكرم،  المما كان    في قضايا  نوالمحكوم  إليهم  ويلجأمطالبهم    في لبوا  ن، وحتاجقصدهم 

العفو  من   فيطلبون  واألمراء  وهذاالسالطين  عند  لهم،  من   ما جعل سيرتهم عطرة    معاصريهم 
  والموحدين م1146ـ1056\ هـ541ـ448  المرابطيندولة  عهد    من  بالد المغرب  شعراءسالطين و

 .1م 1465ـ  1244\هـ 870ـ  642  بني مرين ةدول عهد حتى ، م1269ـ1129\هـ 668ـ524

ا    هذه  نسب  المؤرخون  األمير  ي رِجع  إلى  وهوألسرة  األوسط   مجاهد  أمير  َعَشرة؛    بالمغرب 
م( ــ  1113\هـ507ورد ذكره عند أبى بكر بن اللبانة )ت    دقرطبة. فلقفي    خلفاء بني أميةل  تابع 

 ، ــ  لهم  معاصرا  كان  ولقيطوهو  الدر  سقيط  كتابه  أورده    2الزهر   في  )ت  الضبي .كما 
ل  البغية  كتابه  في  م(1202\هـ599 ترجمته  َعَشرة عند  بن  القاسم  أبي  بن  جده  ،بقولهعلي  :"ورد 

المؤيد هشام  على  المغرب    م(1013ـ  976\هـ  404ـ  366)َعَشرة  أمراء  من  جملة  في  مجاهدا 
ي والدهر  يقدمه  حاجبه  وكذل  .3ه" حزن،وكان  األشا أ  ك،  ظافر  بن  علي  إليه  )ت  دزر  ي 

أبا الحسن علي بن القاسم    به بدائع البداية عند حديثه عن الفقيه القاضيم( في كتا 1216\هـ613
 .4بن َعَشرة بقوله: أن َعَشرة كان احد أمراء المغرب األوسط

نسب  لمن ي   نالمغرب، ولكاألمير عشرة هو جد أسرة بني عشرة في بالد  أن  - أذن –لقد ثبت    

 األمير؟  هذا

ورد لنا ابن ر بالعراق، فلقد أمير َعَشرة يرجع إلى آل المدبَّإلى أن نسب األ  مؤرخونلايشير     
األشبوني،  سوار  بن  محمد  بكر  أبي  للوزير  ترجمته  عند  بذلك  نصا  :"ولبني    بسام  قال  حيث 

األكبر    القاسم جدهم  أن  ؛بلغني  معلوم  مشهور  تقدم  ،ولهم  كريم  خيم  الجود  بن  في  أحمد 

ر،حامل ت ََ ل  كما يقو.5حد نجوم تلك األفاق ببالد الشام والعراق" أالفضائل،... إذ كان    ك لالمدبَّ
بن الوكيل :"كان أبوبكر عيسى بن الوكيل الكاتب مستعمال في غرناطة  الأبن األبار عند ترجمته 
اللمتونية الدولة  دينار  أفحكي    ، في  ألف  َعَشرة  يبلغ  جليل  مال  عليه  انكسر  عليه  نه  ،فقبض 

ون  فلما بلغ الموكلون به مدينة سال وبها يومئذ بنو القاسم المعروفى مراكش ، لإشخص منكوبا  أو
 . 6ر" ببني العََشرة رباب السماح وأرباب المداح،ويذكر أن جدهم األكبر أحمد بن محمد بن المدبَّ

،يقول ياقوت    س؟فرالأم    عربال  من  هل هم  رالمدبَّ ولقد اختلف المؤرخون في حقيقة نسب آل     
ر:" وأصلهم ــ يقص  عبيد هللاهيم بن محمد بن  ترجمته إلبرا ند  ي عالحمو ََ ر  د آل المدبَّبن المدبَّ

دستميسان من  من ضبَّةَ"  ــ  أنه  ــ  إبراهيم  ــ  يدَّعي  :)  7وكان  إلى  ترجع  عربية  قبيلة  ، وضبَّةَ 

هامية  الت  اليةإخوانهم بالناحية الشم َضبَّة بن أد بن طابخة من العدنانية،منازلهم بجوار بني تميم  



أما عن رجوعهم ألصول فارسية   .(  من نجد ،ثم انتقلوا في اإلسالم إلى العراق بجهة النعمانية
وآل   الفرس  إلى  بنسبهم  لهم  ،وصرح  ومدحهم  عاصرهم  ،الذي  البحتري  شعر  في  وارد  فهو 

معروف  ساسان ووصفهم كانوا  كذلك  الفرس  أسالفهم  ،ألن  ب يبالكرم  كانو  رم، الكن  هم  ا  وبالطبع 
رحب تقبي بصدر  ذلك  األبيات: 8لون  هذه  في  المدح  هذا  إل  ،وتمثل  مدحه  عند  بن  فقال  براهيم 

 :9ر المدبَّ

ــِ  ــِ  يس  ومازالــــــــــــــــت العــــــــــــــ  تنبــــــــــــــــر   يل  المراســــــــــــــ

  
ــدبَّفي   ــد  آل المـــــــــــــــ ــى لـــــــــــــــ ــار حاج  قضـــــــــــــــ  هـــــــــــــــ

   
 مـــــــــــــــــات وجـــــــــــــــــدتهاكر  قـــــــــــــــــديم المَ  نـــــــــــــــــاس  أ  

  
ــاجـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــيهم وتاج  الع   لهم؛وســـــــــــــــــرير    هـــــــــــــــ

   
 :10يمدحه  ي أبيات أخر  ل فوقا 

 ر عهـــــــــــــــدادوا فـــــــــــــــي بنـــــــــــــــي المـــــــــــــــدبَّشـــــــــــــــن

  
ــذموم  غيـــــــــــــــــــــــــر مستقصـــــــــــــــــــــــــرا والمـــــــــــــــــــــــ

   
ــل ال ــكفـــــــــــي المحـــــــــ ــة الملـــــــــ تبـــــــــ ــن ر  ــل مـــــــــ  جليـــــــــ

  
ــتقلت والمــــــــــــــــــــــــذهب المســــــــــــــــــــــــتقيم  اســــــــــــــــــــــ

   
 هـــــــــــي أ كرومـــــــــــة  نمـــــــــــت مـــــــــــن بنـــــــــــي ساســـــــــــان

  
وم  فــــــــــــــــــــــــــي خيــــــــــــــــــــــــــر منصــــــــــــــــــــــــــب وأر 

   
 :11الفارسية بقول  هر، وأصول المدبَّومدح أبا غالب بن أحمد بن  

ــ ــبيت  رضـــــــــــــــــ ــا غالـــــــــــــــــ ــي أبـــــــــــــــــ   خليلـــــــــــــــــ

  
ــ ــار الكســـــــــــــــــــــــ ــوب وإيهانهـــــــــــــــــــــــ  لخطـــــــــــــــــــــــ

   
ــة   ــارس ق ربـــــــــــــــــــ ــه فـــــــــــــــــــ ــد لـــــــــــــــــــ  ت عـــــــــــــــــــ

  
 نهابــــــــــــــــــن ساســــــــــــــــــااوزلفــــــــــــــــــى بكســــــــــــــــــر  

   
يكون في   فضعيف، والضعنالحظ مما سبق أن ما جاء عن ياقوت الحموي بنسبهم للعرب     
  لصاق نسبه ر يحاول إمن هذا أن إبراهيم بن المدبَّ (، ونفهمجوانب وهي: أوال: لفظة )يدَّعى ةثالث

هذعربية،  لاةَ  بقبيلة ضبَّ ياقوت    اثانيا:  عند  إال  تقريبا  يرد  لم  أالحموي،  النسب  ياقوت    نثالثا: 
ر أيام الدولة العباسية. أما  يبعد كثيرا عن عهد آل المدبَّ  وم، وه 1228\هـ626الحموي توفي سنة  

بنسبهم هذا في    هملهم، ومدحمعاصرا    الفارسي، كانالبحتري صاحب الحجة الدالة على نسبهم  
اعتراض   مفلهم،  طبال منهم  عليه    ا  نجد  يجزلون  كانوا  نتف  العطايا، وهذابل  يجعلنا  من  ما  مع  ق 

 بنسبهم إلى الفرس استنادا إلى شعر البحتري.  12ن يقولو

نسبهم    هولكن    حقيقة  في  المؤرخين  اختالف  سيرتهم،   فإنهمرغم  طيب  على  يقول    اتفقوا 
  ..." المدبَّ إالناصري  آل  القديم  ر، ن  األسر  الشهمن  الة  العراق،كآيرة  في  أمراء  عريقة  ل طاهر 

حين من  وكانوا ممد  وأنهموآل سهل بن دينار،وغيرهم ،خراسان ،وآل حميد الطوسي،وآل مخلد، 
،م   الخاص  الشعراء  عند  العريض،والوجاهة  الجاه  والوزراء،لهم  الخلفاء  مجالس  في  قدمين 

وال  ؛والعام الجود  من  به  اتصفوا  الواسعلما  الغة،واألعطاء،والنعمة  األريض"دب  كان    فلقد  ض 
  ر بن المدبَّ   إبراهيم  .ومن أهم شخصياتهم  ارتهإدمكانة في مجالس البالط العباسي،ودورا في  لهم  

المدبَّ  وأحمد ينال  ،فإبراهيم    ربن  من  التقدير  كان  على هللا   العباسي  الخليفةواالحترام    المتوكل 
الواليات  ىل وتكما    م(. 861-847\ هـ232-247) عهد  منصب  هللا الخليفة    في  على    المعتمد 
العر( 892-870\ هـ256-279) ك تاب  أشهر  من  )الرسالة  ،وكان  منها  أدبية  أعمال  اق،وله 

-279في بداية حكم الخليفة المعتضد )  العذراء( في موازين البالغة وأدوات الكتابة.ولقد توفي 
كان  م(903-892\هـ289 على  عندما  ديوا  قائم  سمنصب  الضياع  أما .13م   892\ـه279نة  ن 
ف العراق  أشهركان من  أحمد  القلم  و،   14أدباء  المن ذوي    الخليفة   اصةوخ   عباس، عند خلفاء بني 



  إال وال يقبل منه    ، محبا للشعر   أحمد بن المدبر   كانلقد    ، 15  م(861-847\هـ247-232)  المتوكل 
  من   أقرانهكان  ومائة ركعة.  إلى المسجد ليصلى  ؛أرسلهمدحه شاعر ولم يعجبه شعره    وإذاالجيد، 
الك  كب بالشعر والنثر، ؛   هيمدحون  واألدباء تاب  ار  الحسين بن  أ   قول  مثل لقضاء حوائجهم  بوعبدهللا 

 : 16عبدالسالم المصري المعروف بالجمل في شعره 

 

ــديحا أبـــــــــــــــافـــــــــــــــي  أردنـــــــــــــــا  الحســـــــــــــــن مـــــــــــــ

  
ــوالة ــع الـــــــــــــــــ ــدح تنتجـــــــــــــــــ ــا بالمـــــــــــــــــ  كمـــــــــــــــــ

   
 طــــــــــــــــــــرا الثقلــــــــــــــــــــين أكــــــــــــــــــــرموقلنــــــــــــــــــــا 

  
ــة وال ــاه دجلـــــــــــــــــ ــن كفـــــــــــــــــ ــراتومـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــ

   
ــدفقالوا:ي ــل المـــــــــــــــــــــــ ــنقبـــــــــــــــــــــــ  حات لكـــــــــــــــــــــــ

  
ــالة ــيهن الصــــــــــــــــــــــــ ــوائزه علــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــــــــ

   
ــم، ــت لهــــــــــــ ــالتي فقلــــــــــــ ــي صــــــــــــ ــا تغنــــــــــــ  ومــــــــــــ

  
ــالي  ــاعيـــــــــــــــــ ــاة إنمـــــــــــــــــ ــأن الزكـــــــــــــــــ  الشـــــــــــــــــ

   
 فتــــــــــــــأمر لــــــــــــــي بكســــــــــــــر الصــــــــــــــاد منهـــــــــــــــا

  
ــالت ــي الصـــــــــــ ــالة هـــــــــــ ــي الصـــــــــــ ــبح لـــــــــــ  فتصـــــــــــ

   
 

:"  وقول     مكرم  ابن  انتبهوا    إنالكاتب  الفضل،فإذا  ،يتنازعون  ونظرائك  أكفائك    ك إليجميع 
المنازل ،فإذا بلغوك ،وقفوا دونك ،فزادك هللا وزادنا بك وفيك،وجعلنا    في  افسونا لك ،ويتن و،أقر
،ويقدمه  مم رأيك  يقبله  من  اختياركن  سبيل    األمور،ويقع  على  فيها  ويجري  موافقتك  بموقع 

ذلك.17طاعتك" جانب  الالعد  ى تول  والى  المناصب  من  العباسية،مثل منصب    مهمةيد  الدولة  في 
الكتالوال ،ووظيفة  األموابة،وجبا يات  الخراج  ية  اليعقوب األعظم، ال،ووالية  كانييقول  الخليفة    : 

بن  قد    متوكلالالعباسي   عيسى  بن  علي  ،سنةازداد  ولى  األعظم  الخراج  م  850\هـ 236ديوان 

ديوان خراج    ر كما ولى ابن المدبَّ، 18رمكانه أحمد بن محمد بن المدبَّ  ى وبعد  شهرين عزله.وول  
و سنة    األراضي، على    وتعديله  الخراج  الحإلصاألردن،وذلك  دمشق  ذلك  م  855\هـ241وكان 

والوا  ، 19 كذلك  إليه  مصرسند  خراج  تولى،  ية  الدار  وكذلك  قهرمة  ذات  وهي:  منصب  رتبة   "
أهمية كبر  بدور الخالفة،لما فيها من النفوذ والكلمة المسموعة،والدنو من الخلفاء،واليد الطولى  

عمره،ورغم   خرآهذا المنصب إلى    مر في،واستكدارمنصب األس  لى تو  كما.20في قصورهم " 

صاحب على  تعود  المناصب  هذه  مثل  شرعيةأن  غير  طرق  اتبع  لو  طائلة  بثروة  كان   فإنه؛ ها 
عن   الحرام،المتعففا  الجهشياري،  مال  قال  الحصيني  "  حدثني  فلقد  محمد  بن  الواحد  عبد 

ر يقول:كنت  بجدي أحمد  قال :سمعت    ردبَّ قال:حدثني عبدهللا بن محمد بن أحمد بن الم ََ ن المدبَّ
تنازعني على أشياء لم تكن تنالها ،وكنت    أتقلد مجلس األسكدار في ديوان الخراج،وكانت نفسي

 .21رفع نفسي عن التعرض لكسب الخسيس"  أ

المدبَّ   د  عوي      بن  أحمد  بمصر تولى  الخراج  منصب  المهمة  ر  المنعطفات  وفي في    من    حياته، 
 إسهاب. بوله  سوف نتنا اَعَشرة، لذبني  تاريخ

حيث   م( 862-861\هـ248-247)  صرمحمد المنت أيام الخليفة العباسي ، هذا المنصب ولى  لقد ت     
من بنقله  مصر  قام  خراج  إلى  الشام  خراج  عنه  22م  862\هـ248سنة    والية  ،ويقول 

،احمد بن محمد بن ال   لما ولي   ر،مدبَّالمقريزي:"أول من أحدث ماال سو  مال الخراج بمصر 
تمرة  تاب ،فابتدع في مصر بدعا صارت مسهاة الناس وشياطين الك  ن د  ... وكان مخراج مصر  
  الكألتنقض ،فأحاط بالنطرون وحجر عليه بعدما كان مباحا لجميع الناس،وقرر على   من بعده،ال 

  ،ة المعايد  وسماهماال  سماه المراعي،وقرر على ما يطعم هللا من البحر    االالذي ترعاه البهائم ،م



"وهكذا   :هبقول  زيدانوهذا ما يشير إليه  مصر    ألهالي   وق  ر  لم تَ   أعماله،غير أن  23لك" إلى غير ذ
المدبَّا ابن  المصريةستمر  في واليته  الضرائب  ،ر  المالي،   يقرر  الدخل  الناس،  ،وينمى    فكرهه 

كيدا،  له  لنفسه،   وكادوا  ،واحتاط  بذلك  نحو    فأحس  يبلغ  وجندا  حرسا  هندي  واتخذ  غالم  مائة 
 24يفارقونه في حله وترحاله" ة والشجاعة،فكانوا اللقوبا ونيمتاز 

المدأ  تولى عند      بن  استلخراج    ر بَّحمد  والي  ممصر،  طولون  بن  سنة    تهاأحمد 
الدسائس لبعضهم في دار الخالفة،وكانت    نيدسا  وأصبحا، خر لآلهما  لم يرتح كالوم، 868\هـ254
ط قيام    النزاع،  نهاية بن  الا  بسجن  ولوناحمد  بن  سنة  مدبَّحمد  ، 878\ هـ265ر  توفي    حتىم 

 .25م 883\هـ270بالسجن سنة 

خلَّ     ا أف  لقد  بن  وحفدلمدبَّحمد  أوالد  طولون ن بمصر،وم  ة ر  بن  أحمد  البن  زوجها  بنت  هم 
يبدو))خمارويه(،  ما  الزواج  وعلى  هذا  المدبَّ  محاولة  سبب  بن  احمد  بن   ألحمدر  تقرب  

  بن اسمه عبدهللا،الذي سبق  ذكره في نص ا  ذا الولد اسمه محمد ،وله  ان باله  كما أن  .26(طولون
له    للجهشياري المدبَّ ايخ  الش  وهو  حفيدوكذلك  ، بن  كان    ر  في    اإلخشيديةبالدولة    اوزير الذي 

المدبَّكذلك  .و27مصر  بن  يحيى  بن  عبدهللا  عين  ر، حفيده  المستنصر    الذي  الخليفة  زمن  وزيرا 
الفاطمية سنة   الوزي يرفالصعنه    ،والذي يقول   م 1061\453بالدولة  العادل األمير    ري:”  األجل 

األصفياء ،تاج  الرؤساء  سيد  الوزراء  المسلمين،   شرف  مغيث  أمير    عزالدين  المؤمنين  خليل 
التواريخ   وخالصته تضمنت  ،وقد  العباسية  الدولة  في  البيت  مشهور  الوزير  وصفوته،....هذا 

 .28أخبار أسالفه ،،وكان موصوفا باألدب " 

ر هاجر بعض أقاربه من مصر إلى المغرب،غير أن هذا الموضوع  دبَّ د بن الموبعد وفاة أحم  
الغم به  نعتمد    وض،حيثيحيط  اآلن نص صريح  لدينا  الجانب:"وليس  هذا  في  الناصري  يقول 

ــ أو فرد من أفرادهم من    ر عليه،ي فصح عن سبب وكيفية انتقال زمرة منهم، ــ يقصد آل المدبَّ
فيه هذا  لزمن الذتعيين ا  المغرب األوسط،والمصر إلى   بالضبط".ويورد بعض    االنتقالي وقع 

ا بن    أنهم:ألولاالحتماالت،االحتمال  أحمد  يد  على  وسجنه  والدهم  نكبة  زمن  انتقلوا 
فارسية،   الذكر  كما سبق  م ألنه؛   أن هذا االحتمال بعيد  من وجهة نظري.و29طولون   من أصول 

بالعراق األفضل ،    وسكنوا  ال  أن  فمن  نحو  أه)حي  مشرقيتجهوا  ومحب ث    إلى   وليس  هم(، ولهم 
القوافل التجارية.وهنا    أو   السرايا الحربية، حدإأنهم ربما خرجوا في    واالحتمال الثاني: المغرب. 

سرايا   في  خرجوا  األفضلقوافل    أو لو  الرجوع  فمن  أ  سواء  لهم  والتجارة  الحرب    و ربحوا 
شاركوا    األخيرخسروها.واالحتمال   بن  أنهم  العباس  طولو  أحمدمع  الثبن  في  ضد  ن  ورة 

سنة  أبيه،وت  أفريقية  إلى  ، 878\هـ265وجهه  ن  السيمام  كانوا  بن أنهم  أحمد  على  اقمين 
المدبَّ 30طولون آل  وصل  النهاية  الحقيقة.وفي  إلى  األقرب  هو  االحتمال  المغرب،.وهذا  إلى    ر 

 . األمير َعَشرة وخرج منهم

 بني َعَشرة  ةتسميسبب 

من    ــ، منقولاسم جدهم َعَشرة ــ الذي حملت األسرة اسمه    أنلنا،  هر  :"والذي يظ 31لناصرييقول ا   
دة أهل األندلس فقد كانوا يسمون باألعداد ،كابن عاشر ،وابن خمسين ،وابن سبعين  عا   العدد، على اسم  

 ،ونحو ذلك ،فنسبوا إليه ـ يقصد ـ األمير َعَشرة ـ وسموا بني َعَشرة.". 

   غربني َعَشرة بالممكان استقرار ب

المؤيد  قرطبة  أمير   أِذن  لقد    َعَشرة 1013ـ  976\هـ  404ـ  366)هشام  األمير  زول  بالن  م(إلى 
وحشمه  بإزاء وخدمه  ونساؤه  أوالده  ومعه  فنزل  بن32شالة  ،   ى.ثم  له  مقرا  سال  يقول    بأرض 

األمصار صاحب   في عجائب  كان    33االستبصار  وأولياؤهم    أرباب تخذ  ا:"وقد  العشريون  البلد 
ال بالعدوة  المعروفة  مدينة  بإو"بسال  اآلنشرقية،وهي  جعلوا  قاموا  بحيث  منها  عمارها، 

األقصى   المغرب  ببالد  الرقراق  أبي  لنهر  الشمالية  الناحية  للجهاد،على  بحريا  مدينة،ورباطا 



، يقسمها  35غربا تقع بزاوية محصورة بين المحيط األطلسي شماال ووادي أبى الرقراق  وسال  .34
قسمين   إلى  بدايتها36الوادي  بنا  كانت  .في  يرجع  صغيرة،  سنة  ؤقرية  إلى  م    ق  1500ها 

ومن بعد السيطرة الرومانية ،وذلك في بداية القرن    وقعت تحت السيطرة القرطاجية، د  وقتقريبا، 
أيام  قرون تقريبا،وبعد فترة اضمحالل شهدتها    خمسةاألول الميالدي، واستمرت تابعة للرومان  

،وتوالت  اإلسالمية جاءت الفتوحات    وبعدها37البيزنطية   اإلمبراطورية   من  ا  الوندال ،لقيت اهتمام
فترة  وفي  م، 709\هـ90بن نصير  ىم ،وموس682\هـ 62قبة بن نافع سنة  فتوحات ع  أيامعلى سال، 

أيام  ألا ، 789\هـ172األول    إدريسدارسة  بوهـ  موس   أنإلى    همييد  أ ظلت  عليها  بن    ىسيطر 
سنة  العاف سنة  38م 929\ هـ317ية  يفرن  بني  عاصمة  صارت  سنة  39م 991\ هـ381،ثم  ،وفي 

سيطر  أصبحت  م1073\هـ466 تحت  تاشفين  لةدو  ةسال  بن  يوسف  أيام  ،وبعد    40المرابطين 
ج  ، المرابطين  دولة ضعف  وسيطريالموحد  اءت  عبد  ت ن  بقيادة  سنة    عليها  الكومي  المؤمن 

المرينيون  ثم  .41م1146\هـ540 عليها  بن  ي أ  سيطر  يعقوب  السلطان  الحام  استنجاد   قعبد  عند 
 .42م 1260\ هـ 658ودخلها سنة  بها،إلخماد ثورة أشعلها النصار   ؛ أهلها به 

 : بني َعَشرة في بلد المغرب إسهام

"إن     سال  مدينة  تأسيس  وهو  المعماري  الجانب  منها  جوانب  عدة  في  اإلسهام  هذا  تمثل  لقد 
إن  ... مدينة  وتصييرها  سال  في متمصير  ع رفت  العهد  ذلك  بها،ومن  العشريين  نزول  بعد  تم  ا 

قيل   حتى  باسمهم  اسمها  ،وق رن  بني إالتاريخ  مدينة  من    نها  لهم  النسبة  هذه  ،واتصلت  العََشرة 
طويال" دهرا  َعَشرة43بعدهم  لألمير  قصر  بها  بني  وديار 44،حيث  سال  ، 45،  مدينة    وأصبحت 

على  األحياء   تشتمل  من  ،ودور  حمنها:  والمرافق،   العديد  األعظم  المسجد  فيه  الطالعة:)  ي 
فيه   البليدة:)  حوله(،وحي  األخيار:    أتباعهمالعشرين  درب  بني  وحشمهم(،حي  منازل  )حيث 

 .  46(،وحي زناته: )به آل تميم بن زيري الزناتي( األندلسيينخيرون 

من  إو العديد  فيه  برزت  فكريا  إسهاما  َعَشرة  لبني  كان  المعماري  اإلسهام  جانب  لى 
يقول الناصري:"وقد تناسلوا بسال وامتدت بها فروعهم ،وبرز منهم    شأنيات،وفي هذا الصالشخ

ا ميادين  في  جلوا  في  أفراد  أسالفهم  نهج  نهجوا  خلف  خلفهم  والرياسة.ثم  واألدب  والعلم  لجود 
واالنحياش    والتخلق بأخالق الدين المتين،  واالستمساك بحبلها األقو ،  االتصاف بالعلم والتقوي، 

.لقد كانوا من أعيان سال على مر الدهور  47والصالحين "   األولياء هل الخير والفضل من  أإلى  
ن الخطيب عند مفاخرته بين سال ومالقة حيث قال :"وسال المسكينة  من أب  كذلك  ،وهذا ما نفهمه

 أعيانهم:  أشهرومن  .،ال تعرف لعشرتها ،إال أبناء عشرتها "

  أبا  ىَعَشرة، يكن لي بن القاسم بن محمد بن موسي بن ع و َعَشرة: وهالحسن علي بن  أبوالقاضي 
أهل    الحسن،  من  وعرفكان  سال  ىتولوقد    بالجود،   العلم،  سنة  .ت48قضاء  بها  وفي 

 م. 1108\هـ502

بن   علي  بن  أحمد  العباس  أبو  وهالقاضي    أمير   إليهسند  أ،  49شاعر و  وأديب فقيه    وَعَشرة: 
 . 50سال بوالية القضاء   المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين

الحسن   علي  أبو  ه)حسونأو  القاضي  منصب    أسرة   أعيانأحد    و(:  تولوا  الذين  َعَشرة  )بنو( 
 .51القضاء 

 بالفضل والنبل والنباهة.   فَعَشرة: عربن علي بن   أبو زكريا يحيى

مدحهم ممن    عشيرته وهو في    أسرته معظماسيدا في    َعَشرة: كانيعقوب يوسف بن علي بن    أبو
 .52لى يالتط األعمى الشاعر



الرحم بن    نعبد  يوسف  اببن  الذكر،  نَعَشرة:  سابق  يالزم كان    يوسف  الخير    زاهدا،  أهل 
 .53والصالح 

 .54سابق الذكر  نعبد الرحمخو أ فاضال. وهو زاهدا  نَعَشرة: كابن يوسف بن  عبد هللا

 . 55عمر بن الحسن بن داوود

  .أول عهد الدولة ي ف ، م1259\هـ658قضاء سال سنة  ى: تول َعَشرة بو علي الحسن بن أالقاضي 
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