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 املقذمة

 
ئٿ أىټ ٽب ميْي كهاٍخ اؾبلٿ األځلٹَْخ ٥ڀ ٩ريىاب ىاِ أٿ ٽا٤ ٵاٸ     

ًىاِ  ، ٽلّنخ ٱٖخ زبٌُ أؽلاس ّْٲخ رجلأ ثبٹٮزؼ ًرنزيِ ثبٹَٲٌٛ
ًرْاااپٸ ، يف ٵاااضري ٽاااڀ األؽْااابٿ رٶَاااجيب فٌٖٕاااْخ ٥اااڀ ٩ريىاااب  

أؽلاصيب قبزٺ٬ ځاٌاؽِ اؼبْابح اتٱزٖابكّخ ًاٹَْبٍاْخ ًاتعزپب٥ْاخ      
 .  ًاٹٮٶوّخ

ًإًٔاٺنب  ، ًٽڀ ىنب عبءد كهاٍازنب ٹَٺَاٺخ ٽاڀ اؾبالٿ األځلٹَاْخ     
اٹجؾش ٥نل ٽلٿ ٩وة األځالٹٌ ًٽنايب ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ ًٽلّناخ ٱٖاو       

ًىااإتء ٽاڀ ٙاپڀ ٽاالٿ   ، پوّااخ ًٽلّناخ ٱٌهّاخ  أثاِ كاځاٌ ًٽلّناخ ٱٺ   
، ب يف كهاٍااخ ٵااٸ ٽلّنااخ ٥ٺااَ فباابًهًٱاال رنبًٹناا، اٹ٪ااوة األځلٹَااِ

٭َٺٞنب اٹٌٚء يف األًٷ ٥ٺَ اػب٪وا٭ْاخ اٹزبهيْاخ ؾباب ٹٺپٌٱا٤ ًاٹٞج٦ْاخ      
صټ رنبًٹنب يف احملاٌه اٹضابځِ   ، اػب٪وا٭ْخ ٽڀ أصو ٥ٺَ األؽلاس اٹزبهيْخ

٭ْپب هٵي احملاٌه اٹضبٹاش ٥ٺاَ    ، ٦َٶوًُاإلكاهُ ًاٹ ٹٺزبهّـ اٹَْبٍِ
 .  ًٽب ها٭ٰ مٹٴ ٽڀ أؽلاس ٽأٍبًّخ ٍٲٌٛ رٺٴ اؾبلٿ
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 مذيهة طلياطة

Tejada األنذلسية 
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 املبحث األول

 
 

 اجلغرافية التارخيية ملذيهة طلياطة

 Tliata 
 

ًىنه اٹٺٮ٢خ رلٷ ٥ٺاَ أااب ٵبځاذ ٽٌعاٌكح      ،ٝٺْبٝخ ٽلّنخ ٱلميخ
ًٱل أّبه ئىل مٹٴ ٽإٹ٬ ـبياٌٷ ثٲٌٹاو0 ))ًٽلّناخ    ، (1)ٱجٸ اإلٍالٻ
هائٲاااخ اٹجنااابء ٽاااڀ ثنْااابٿ   ، ًىاااِ أىٹْاااخ ٥غْجاااخ اٹْاااٶٸ  ، ٝٺْبٝاااخ
ًرٺٮ٠ ٝٺْبٝخ ثٮزؼ األًٷ ًٍٶٌٿ اٹضابځِ صاټ ّابء    ، (3)..((،.(2)األّجبٿ

 .(5)ئٹْيب ٝٺْبًِٝاٹنَجخ ، (4)ٽضنبح ٽڀ زبذ ًث٦ل األٹ٬ ٝبء
                                                 

أَا اييت ناْث ، ( ٜػُٞ ادتػطاؾٕٝٛ املس١ٜٓ اييت أْؿأٖا املػًُٕٛ باحملسح1١)

 َٛرٛز٠ قبٌ اإلغالّ بايكسمي١ أٚ األظي١ٝ.

، ٚبٗــِ تٝــث لؾــب١ًٝٝ، ( عــطف ابــٔ عــصاضٟ ابؾــبإ بــأِْٗ َــٔ عزــِ ضَٚــ١  2)

، أَا املكطٟ ؾصنط إٔ ابؾبإ ْػب١ لىل أؾبإ بٔ طٝطـ، ؾبٖٓٛا ٚغهٖٓٛا

ــٛى عزــِ ضَٚــا    ــ١ لؾــب١ًٝٝ   ، ٖٚــٛ أصــس ًَ ٚباتــ٘ تٝــث  ، ايــصٟ بٓــ٢ َسٜٓ

حـِ  ، األْسيؼ أؾبا١ْٝ اتًا خايكًا إلؾب١ًٝٝ اييت نإ ٜػهٓٗا أؾـبإ ٖـصا  

   ٘ ــ ْؿــ  ; 2/2، ايبٝــإ املػــطب : ٜٓظــط، غًــا ابغــِ بعــسٖا عًــ٢ األْــسيؼ نً

 .1/134، ايطٝا

 .137م ، ( ةاضٜذ األْسيؼ3)

 .192م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، ٜاقٛج( 4)

 .169م ، يا ايًباب، ( ايػٝٛط5ٞ)
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Aljarafeر٦ل ٽلّنخ ٝٺْبٝخ ٽڀ ٙپڀ ئٱٺْټ اٹْو٫ 
اٹزابث٤ ؾبلّناخ    (1)

Sevillaئّااجْٺْخ
ئم رزجاا٤ ٽلّنااخ ئّااجْٺْخ اٹ٦لّاال ٽااڀ األٱاابٹْټ ٽناايب  ، (3()2)

0 األٱابٹْټ  ٽاڀ  ًإلّاجْٺْخ ًٱال أّابه ئىل مٹاٴ اٹجٶاوُ ثٲٌٹاو0 ))     ، اٹْو٫
، اٹجٖاٸ  ئٱٺاْټ ، اٹْا٦واء  ئٱٺاْټ ، اٹَيٸ ئٱٺْټ، أٹْخ ئٱٺْټ، اؾبلّنخ ئٱٺْټ
 ئٱٺاااْټ، ْٝااابځخ ئٱٺاااْټ، اٹاااٌاكُ ئٱٺاااْټ، اٹْاااو٫ ئٱٺاااْټ، ٝبٹٲاااخ ئٱٺاااْټ
 .  (4)((اؾبنَزري ئٱٺْټ، ٱوْٝبځخ ئٱٺْټ، اٹٮؾٔ

ٵپب أٿ ئٱٺْټ اٹْاو٫ ًاٹات ر٦ال ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ ٽاڀ رٌاث٦او ّٲا٤         
ًغبِ اٹْو٫ ألځاو ٽْاو٫   ، ٩وثِ ئّجْٺْخ (5)٥ٺَ ث٦ل صالصخ أٽْبٷ

ًميزال أهث٦ا    ، ٵبٿ ّٞٺٰ ٥ٺْو اٍاټ عْاٸ اٹْاو٫    ًٵضرياً ٽب، ٥ٺْيب
 .  (6)ٽْالً يف ٽضٺيب ٽڀ اػبنٌة ئىل اٹْپبٷ

ًاؾبَاب٭خ ثْناايب  ، ًرج٦ال ٽلّناخ ٝٺْبٝااخ ٥اڀ ئّااجْٺْخ ٥ْاوًٿ ٽااْالً    
 Nieblaًث  ٽلّنخ ٹجٺخ

ًىنا ٽب أّابه ئٹْاو   ، (8)أّٚبً ٥ْوًٿ ٽْالً (7)

                                                 

 .2/204، اذت١ً ايػريا٤، ( ابٔ ابباض1)

( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ بٓاٖـا ٜٛيٝـٛؽ قٝكـط، ةبعـس عـٔ قططبـ١ مـإْٛ َـٝاًل، ٜٓظـط:          2)

 .175ـ174; أبٛ ايؿسا، ةكِٜٛ ايبًسإ، م 60ـ 58اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض، م 

 .2/905، املػايو ٚاملُايو، ( ايبهط3ٟ)

 .2/905، ( املػايو ٚاملُايو4)

 .98م ، املهاٌٜٝ ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ، ٖٓتؼ: ٜٓظط، نِ 2( املٌٝ ٜػاٟٚ 5)

 .130م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘; 59م ، ايطٚض املعطاض، ( اذتُري6ٟ)

: ٜٓظط، ؾٝٗا آحاض نخري٠، ٚةعطف بًب١ً اذتُطا٤، األْسيؼ( َس١ٜٓ ةكع غطب 7)

 .508-507م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ

 .507م ، ايطٚض املعطاض، ( اذتُري8ٟ)
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0 ثٲٌٹااو ٹٞوّااٰ ٽااڀ ئّااجْٺْخ ئىل ٹجٺااخ     اٹ٦اانهُ ٥ناالٽب زباالس ٥ااڀ ا   
ٽڀ ئّاجْٺْخ ئىل ٝٺْبٝاخ فبٺاخ ٽاڀ     ، ))ًٽنيب ٝوّٰ اٹيٱبٯ ًاحملالد

ٽلّنااخ ٹجٺااخ فبٺااخ ٽااڀ ٥ْااوّڀ      ًٽااڀ ٝٺْبٝااخ ئىل ، ٥ْااوّڀ ٽااْالً 
ٵااټ  33ًىااِ اٹْاٌٻ ٥جاابهح ٥ااڀ فوائات ٽيغااٌهح ٥ٺاَ ث٦اال    ،(1)((ٽاْالً 

 .(2)عنٌة ٩وة ئّجْٺْخ
ئم ٥الّ  ، ًٱل فبٹ٬ ّبٱٌد اؼبپٌُ يف رج٦ْخ ٝٺْبٝخ ئىل ئّاجْٺْخ 

ثٲٌٹو0 ))ٝٺْبٝخ ځبؽْخ ثبألځلٹٌ ٽڀ   Ecijٝٺْبٝخ ٽڀ أ٥پبٷ أٍزغخ
 .  (5)..((،.(4)ٱوّجخ ٽڀ ٱوٝجخ (3)أ٥پبٷ أٍزغخ

ًځ٢واً ٹٌٱ٣ٌ ئٱٺْټ اٹْو٫ دبب ٭ْو ٽلّنخ ٝٺْبٝاخ ٥ٺاَ ااو اٹاٌاكُ     
، ٭ٲل اّزيو اإلٱٺْټ ثنْبٝو اتٱزٖبكُ،  Rio Guadalquivirاٹٶجري

ت رٶاابك ، كائااټ اؽبٚااوح ، ٹرتثااخٵااوّټ ا، ٭يااٌ ئٱٺااْټ ّااو٬ّ اٹجٲ٦ااخ  
ًرٶضااو ، ًاّاازجبٳ ٩ٖااٌاب ، اٹْااپٌ رنٮاان ٭ْااو تٹزٮااب٫ أّااغبهه    

٭بٹَابئو ٭ْاو ت   ، أّغبه اٹيّزٌٿ يف ىانا اإلٱٺاْټ مُ اٹارتاة األظباو    
                                                 

 .110م ، ( ةطقٝع األخباض1)

 .(5ٖاَـ ضقِ ) 2/562، ْظِ صهِ األَٜٛني، خًـ( 2)

، ريٟاذتُــ: ٜٓظــط، َسٜٓــ١ أْسيػــ١ٝ ةكــع بــني ايكبًــ١ ٚايػــطب َــٔ قططبــ١    ( 3)

 .53م ، ايطٚض املعطاض

ٚناْث جتب٢ ليٝٗا ، قاعس٠ األْسيؼ ٚأِٖ َسْٗا ٚعاقُتٗا ذتكب١ ط١ًٜٛ( 4)

، ْعٖــ١ املؿــتام ، اإلزضٜػــٞ: ٜٓظــط، نــٌ رٗــاج األْــسيؼ يهْٛٗــا زاض ًَهٗــا   

ايــطٚض ، اذتُــريٟ; 27-26م ، ؾطصــ١ األْؿــؼ، ابــٔ غايــا; 2/574-580

 .459-456م ، املعطاض

  .192م ، ايبًسإ( األْسيؼ َٔ َعزِ 5)
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، ميِْ ئت يف ١ٸ أّغبه اٹيّزٌٿ اٹت رٶٌٿ اؾبٌهك اٹوئَِْ ٹَاٶبځو 
ٌ ٽجابهٳ  ٭يا ، ٭بٹيّذ اٹنبرظ ٽڀ ىنه األّغبه ٦ّل ٽڀ أ٭ٚٸ اٹيّاٌد 

ت ّز٪ري ٹو ٹٌٿ ًت ٦ٝټ ٽيپب ٝبٷ ثو اٹيٽڀ ًث٦لد ، ٥نل ا٥زٖبهه
ًٵبځذ اٹَٮڀ رنٲٸ ىنا اٹيّاذ ٽاڀ ٽْنابء ئّاجْٺْخ ٥ٺاَ      ، ثو اؾبَب٭خ

، او اٹٌاكُ اٹٶجري ئىل ٽ٢٦اټ ٽاٌاځِء اٹجؾاو اؾبزٌٍاٜ ًئىل اؾبْاوٯ     
ًئٙااب٭خ ئىل ، ٭يااٌ ّٶااٌّٿ ٥پاابك رباابهح ئّااجْٺْخ يف قبزٺاا٬ اٹ٦ٖااٌه 

عل ىنبٳ أّغبه اٹز  ًٽ٢٦ټ اٹٮٌاٵو األفوٍ اٹت رب٦اٸ  اٹيٌّد رٌ
٭ٲال مٵاو   ، ٽاأىٌتً ثبٹَاٶبٿ  ، ٽڀ ىنا اإلٱٺْټ ٽٶبځبً كبزبىاً ٹالٍازٲواه 

يف ، (1)اؼبپريُ ًعاٌك ٽاب ّٲابهة ضببځْاخ قت٫ ٱوّاخ يف ئٱٺاْټ اٹْاو٫       
 ٜ ٥ًٺااَ اٹااو٩ټ ٽااڀ ، (2)ؽاا  مٵااو اؾبٲااوُ ٽاابئز  ٥ًْااوّڀ ٱوّااخ ٭ٲاا

ُ  اؾبجبٹ٪خ يف األ٥لاك ت ئت أځاو ّالٷ ٥ٺاَ أ ْاخ     ، ٍْپب ٥نال اؼبپاري
 .  ٽنٞٲخ اٹْو٫ اتٱزٖبكّخ ًٵضوح ٱواه اٹيها٥ْخ

ٵپب أّبه اٹجٶوُ ئىل األ ْاخ اتٱزٖابكّخ إلٱٺاْټ اٹْاو٫ ثٲٌٹاو0      
 اٹرتثاخ  ٵاوّټ  اٹجٲ٦خ ّو٬ّ ًىٌ، اٹْو٫ عجٸ ئّجْٺْخ ٥ٺَ ًّٞٸّ))
 ْااپٌر رٶاابك ت، ٥ًوٙاابً ٝااٌتً ٭واٍااـ يف (3)٭واٍااـ اؽبٚااوح كائااټ
 ًٽالٿ  عٺْٺاخ  ٵاٌه  ًؿباب ، ٩ٖاٌځو  ًاّازجبٳ  ىّزٌځاو  تٹزٮب٫ ثٲ٦خ ٽنو
 .  (4)((ّوّٮخ ًؽٌٖٿ ٵضريح

                                                 

 .130م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘: ٜٚٓظط; 340م ، ( ايطٚض املعطاض1)

 .159-1/158، ( ْؿ  ايطٝا2)

 .94م ، املهاٌٜٝ ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ، ٖٓتؼ: ٜٓظط، نِ 6( ايؿطغذ ٜػاٟٚ 3)

 .2/904، ( املػايو ٚاملُايو4)
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ًٌّعل يف ٽلّنخ ٝٺْبٝاخ ٽوٍاَ ٽياټ ٹٌٱ٥ٌياب ٥ٺاَ ااو اٹاٌاكُ        
ًٱال  ، ًاّزيود ٝٺْبٝخ أّٚبً حبپبٽبصبب ًأٍاٌاٱيب ًٍاٌهىب  ، (1)اٹٶجري

، غْجاخ ًذباب ظببٽابد ٥  ، ...أّبه ٽإٹ٬ ـبيٌٷ ئىل مٹٴ ثٲٌٹاو0 )) 
 .(2)ًٌٍه ؽٖ ((، ًأٌٍاٯ ؽَنخ

                                                 

 .2/93، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا1ٕ)

 .137م ، ْسيؼ( ةاضٜذ األ2)
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 املبحث الثاني

 
 

 التاريخ السياسي ملذيهة طلياطة

 

مل رااوك يف اؾبٖاابكه اؾبزااٌ٭وح ٹاالّنب ئّاابهح ٥ااڀ ٵْٮْااخ ٭اازؼ ٽنٞٲزاايب 
ئت أٿ ٽڀ اٹواعؼ أاب ٭زؾاذ فاالٷ   ، ًًٱذ كفٌٷ اؾبَٺپ  ئٹْيب
ل ٥جاٌه  ٭ج٦ا ، ًمٹاٴ ألااب ٽاڀ رٌاث٦ياب    ، ٭زؼ اؾبَٺپ  ؾبلّنخ ئّجْٺْخ
ٻ ئىل األځالٹٌ ٥َاٶو شْْاو    711ىا/ 93اٹٌايل ٽٌٍَ ثڀ ځٖري ٍنخ

 Algeciarasثبٹٲوة ٽڀ ٽلّنخ اػبيّوح اؽبٚواء
ؽْاش ٥ٲال ٽاإشبواً     (1)

ؽوثْاابً ٽاا٤ ٱااٌاكه اٹاانّڀ حبضااٌا ٽ٦ااو فٞااخ ٍااري اؼبپٺااخ اٹ٦َااٶوّخ         
ًٱوه اػبپْا٤ أٿ أ٭ٚاٸ اؽبٞاٜ ىاِ اتربابه ٕاٌة ٽنٞٲاخ        ، ًارببىيب

الك اٹات مل ّازټ ٭زؾياب ث٦ال ٽاڀ ٱجاٸ ٝابهٯ ثاڀ         ئّجْٺْخ ٩ًوثاِ اٹاج  
 Media Sidonoa٭زٲالٻ ٽٌٍاَ مباٌ ٽلّناخ ّانًځخ     ، ىّابك 

ًٽنايب  ، (2)
 Carmonaئىل ٽلّنخ ٱوٽٌځخ

اؼبْٖنخ اٹات مل ّٮٺاؼ يف ٭زؾياب ئت     (3)
                                                 

ٚناْـث ستطـ١ اغـةاص١    ، ( ةكع يف أقك٢ رٓٛب األْسيؼ قطب ربٌ طاضم1)

ايطٚض ، اذتُريٟ: ٜٓظط، املكاةًني املػًُني ايعابطٜٔ َٔ املػطب لىل األْسيؼ

 .173-172م ، ةكِٜٛ ايبًسإ، أبٛ ايؿسا; 223م ، املعطاض

اَعـ١ رتـرياج   ر، ٖٚٞ رب١ًٝ ايكسض، ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ َتك١ً مبس١ٜٓ َٛضٚض2)

، اذتُـــريٟ; 25-24م ، ؾطصـــ١ األْؿــؼ ، ابــٔ غايــا  : ٜٓظـــط، ايــو ٚايبضــط  

 .339م ، ايطٚض املعطاض

( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةكع ؾطقٞ لؾب١ًٝٝ، ٚةبعس عٓٗـا عؿـطٕٚ َـٝاًل، ٜٓظـط: ٜـاقٛج،      3)

 .461; اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض، م 225األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، م 
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ًث٦االىب ٍاابه ٽٌٍااَ ئىل  ، (1)ث٦اال اٍاازقلاٻ ؽْٺااخ ؽوثْااخ فبٶپااخ   
شبٶاڀ ث٦الىب ٽاڀ    ، ٭ٚوة ٥ٺْيب اؼبٖبه ٥الح أّايو  ، ٽلّنخ ئّجْٺْخ

كفاااٌٷ اؾبلّناااخ ٥ناااٌح ؽْاااش ىوثاااذ ؽبٽْزااايب اٹٲٌْٝاااخ ئىل ٽلّناااخ     
 Bejaثبعااخ

 ٭اازؼ ؾباابًىاانا ٽااب أّاابه ئٹْااو اثااڀ ٥ااناهُ ثٲٌٹااو0 ))   ، (2)
ٌ  ٱٌا٥ال  أ٢٥اټ  ٽاڀ  ًىِ، ئّجْٺْخ ئىل رٲلٻ، ٱوٽٌځخ ٽٌٍَ  األځالٹ
 ًؽبٕااوىب، ځٖااري ثااڀ ٽٌٍااَ ذبااب ٭بؽزااٸَّ، ..،.ثنْبځاابً ًأرٲناايب، ّااأځبً
   .(3)((ثبعخ ٽلّنخ ئىل ٥ٺٌعيب ٽنيب ًىوة، ٥ٺْو اهلل ؾيب٭ٮز، أّيواً

ًّجاالً أٿ ٽٌٍااَ ثااڀ ځٖااري رااوٳ يف ئّااجْٺْخ ؽبٽْااخ ٥َااٶوّخ        
دبيپااخ اؼبٮاابٟ  ، ثبٹز٦اابًٿ ٽاا٤ اٹَااٶبٿ احملٺااْ  اؾبٌعااٌكّڀ يف اؾبلّنااخ  

 Alicanteصټ ٩بكهىاب ئىل ٽلّناخ ٹٲناذ   ، (4)٥ٺَ األٽڀ ًاٹل٭ب٣ ٥نيب
(5) 

 Meridaًٽناايب ئىل ٽلّنااخ ٽاابهكح
اٹاانُ شبٶااڀ ٽااڀ كفٌؿبااب ٕااٺؾبً  (6)

 .(7)ٻ721ىا/ 94ٍنخ

                                                 

 .16م ، ٛع١أخباض  زتُ، ( َؤيـ زت1ٍٛٗ)

، ؾطصـ١ األْؿـؼ  ، ابٔ غايا: ٜٓظط، ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قسمي١ ةكع غطب ايبالز2)

 .75م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 21م 

 .2/14، ( ايبٝإ املػطب3)

 .1/296، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ; 16م ، أخباض زتُٛع١، ( َؤيـ زت4ٍٛٗ)

ٖٓا َس١ٜٓ ةكع  ٚاملككٛز٠، ( ٖٓاى أنخط َٔ َهإ يف األْسيؼ ٜسع٢ يكٓث5)

ٕ ، ٜاقٛج: ٜٓظط، غطب األْسيؼ َٔ أعُاٍ َاضز٠ ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًـسا

  .106م ، ةاضٜذ األْسيؼ، َؤيـ زتٍٗٛ; 249م 

ٚؾٝٗـا آحـاض   ، ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةكع ظٛيف قططبـ١ َٓضطؾـ١ لىل ايػـطب قًـٝالً    6)

 .518م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، نخري٠

 .18-16م ، اض زتُٛع١أخب، ( َؤيـ زت7ٍٛٗ)



05 

ًٹٶڀ األٽٌه يف ٩وة األځالٹٌ مل رٶاڀ رَاري ٵپاب ىاٌ ٽٞٺاٌة       
٭ٲل ربپ٦ذ ٭ٺاٌٷ اٹٲاٌٛ اؿببهثاخ ٽاڀ     ، ثبٹنَجخ ئىل ٽٌٍَ ثڀ ځٖري

، ئّجْٺْخ ٩ًريىب ٽڀ اؾبلٿ اؾبٮزٌؽخ يف اٹ٪وة يف ٽلّنت ٹجٺخ ًثبعخ
٭يبطباااذ ، حبٖااابه ٽاابهكح ًاٍااز٪ٺذ ىااانه اٹٮٺااٌٷ اځْااا٪بٷ ٽٌٍااَ    

ئّجْٺْخ ًاٍزٞب٥ذ دبَب٥لح ث٦٘ ٍٶباب أٿ رٲزٸ ضببځ  هعاالً ٽاڀ   
 .(1)اؼببٽْخ اإلٍالٽْخ ًربرب اٹجبٱ  ٥ٺَ اٹٮواه ًاٹَْٞوح ٥ٺَ اؾبلّنخ

٥ًٺَ ئصو مٹاٴ أهٍاٸ اٹٲبئال ٽٌٍاَ ثاڀ ځٖاري اثناو ٥جال اٹ٦يّاي          
اٹَاْٞوح   ً٭٦االً شبٶاڀ األفاري ٽاڀ ٭زؾياب ًئ٥ابكح      ، إل٥بكح ٭زؼ اؾبلّناخ 

ًٱل أّبه اثاڀ ٥اناهُ ئىل ىانه    ، ٻ 712ىا/ 94اإلٍالٽْخ ٥ٺْيب ٍنخ 
 ٭ٺپاب ، ځٖاري  ثڀ ٽٌٍَ ئىل ثنٹٴ اؽبرب ًثٺ٨ ،...األؽلاس ثٲٌٹو0 ))

، ئّاااجْٺْخ ئىل شاااِْ اٹ٦يّاااي ٥جااال اثناااو شث٦ااا، ٽااابهكح ٭ااازؼ اٍااززټ 
 اٹ٦يّاي  ٥جال  رٲالٻ ، ئّجْٺْخ ٭زؼ اٍززټ ؾبب، ..،.أىٺيب ًٱزٸ، ٭ب٭ززؾيب
، ئّاااجْٺْخ ئىل ًاځٖاااو٫، ٭ب٭ززؾياااب، ٹجٺاااخ ئىل شْْاااو َٽٌٍااا ثاااڀ

ًىنا ٦ّين أٿ ٽٌٍَ مل ّٮزؼ ٹجٺخ ثٸ رٲالٻ ٽاڀ   ، (2)((أّٚب ٭لفٺيب
٭ٺپب صبه اٹٲٌٛ يف ئّجْٺْخ أهٍٸ اثنو ٥جل اٹ٦يّاي  ، ئّجْٺْخ ئىل ٽبهكح

ًؾباب ٵبځاذ ٝٺْبٝاخ    ، ٭ٮزؾيب صبځْخ صاټ رٲالٻ األفاري مباٌ ٹجٺاخ ٭ٮزؾياب      
ٹانا ٭ابٹواعؼ أٿ ٭ازؼ    ، ًىِ ثْنيب ًثا  ٹجٺاخ   ٥ٺَ ٽْٺ  ٽڀ ئّجْٺْخ

 .  ٻ712ىا/94ٝٺْبٝخ ٵبٿ ٽڀ ٱجٸ ٥جل اٹ٦يّي ثڀ ٽٌٍَ ٍنخ 
ًّجلً أٿ ٽلّنخ ٝٺْبٝخ ٥بّذ ىبكئخ ث٦ْلح ٥ڀ األؽلاس اٹٶجريح 

                                                 

 .2/15، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; 18م ، أخباض زتُٛع١، ( َؤيـ زت1ٍٛٗ)

 .1/271، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ: ٜٓظط أٜهًا; 2/15، ( ايبٝإ املػطب2)
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ٻ( 755-713ىاااا/ 138-95اٹااات ّااايلصبب األځااالٹٌ يف ٥يااال اٹاااٌتح)  
لّنب ًٹاااٌْ ٹااا، ٻ( 928 -755ىاااا/  316-138ًثلاّاااخ ٥يااال اإلٽااابهح) 

ٽ٦ٺٌٽبد ٵب٭ْخ ٥ڀ اٹٲجبئٸ اٹت ٍٶنزيب ٥نل اٹٮزؼ ٌٍاء اٹ٦وثْخ أٻ 
ًٹٶناايب مٵااود اٍاازٲواه ث٦اا٘ اٹٲجبئااٸ اٹ٦وثْااخ يف ئٱٺااْټ      ، اٹربثوّااخ

ًٽنايب  ، اٹْو٫ ٩وثِ ئّجْٺْخ ًٽڀ ٙپنيب ٽلّنخ ٝٺْبٝخ اٹزبث٦خ ؿباب 
٭ٲال أّابه اثاڀ ؽايٻ ئىل     ، ٍٶنَ ث٦٘ اٹٲَْْ  يف ئٱٺاْټ اٹْاو٫  

ٵپاب ٵابٿ   ، (1)بٿ ځيٹٌا يف ٱوّخ ٱوّبځخ ٽڀ اٹْاو٫ طبب٥بد ٽڀ ٩ٞٮ
ئٱٺااْټ اٹْااو٫ ٽٌٝناابً ٹٺ٦لّاال ٽااڀ هعاابتد اٹٲجبئااٸ اٹ٦وثْااخ تٍااْپب   

 ىااا114-112ًٽااڀ ىااإتء اٹااٌايل ٥جاال اٹااوظبڀ اٹ٪ااب٭ٲِ)  ، ٱجْٺااخ ٩ااب٭ٰ
ًٱل اٍزپو أ٥ٲبثو اٹ٦ِْ يف ٽنٞٲخ ٽوځْبځخ أً ٽوځبځخ ، ٻ(733-732/

و أ٭اواكاً ٽاڀ ٱجْٺاخ ؽباټ اٹ٦وثْاخ يف      ٵپب اٍزٲ، (2)أً ٽوعبځخ اٹ٪ب٭ٲْ 
 .(3)ًٱذ ٽجٶو يف ئٱٺْټ اٹْو٫ ٩وثِ ئّجْٺْخ
 ىااا125ئىل األځاالٹٌ ٍاانخ   (4)٥ًناال كفااٌٷ أثااِ اؽبٞاابه اٹٶٺاا     

ها٭ٲزااو طبب٥اابد ٽااڀ ٱجْٺااخ ٵٺاات اٍاازٲو ٱَااټ ٽناايټ يف       ، ٻ742/
                                                 

 .140م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘: ٜٓظط أٜهًا; 249م ، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب1)

 .220-219م ، ؾزط األْسيؼ، ( َؤْؼ2)

 .423م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ( ابٔ صع3ّ)

( ٖـٛ أبــٛ ارتطـاض اذتػــاّ بـٔ نــطاض بـٔ غــالَإ ايهًـب ٚيــٞ األْـسيؼ بعــس       4)

ٚناْث ةٛيٝت٘ َٔ قبٌ ٚايٞ لؾطٜك١ٝ صٓظ١ً بٔ قؿٛإ ، عبس املًو بٔ قطٔ

ــ١ٓ  ـــ/ 125ايهًـــب غـ ــ١ٝ     742ٖـ ــطج بـــني ايكٝػـ ــطب ايـــيت رـ ــٌ يف اذتـ ــِ قتـ ّ حـ

رــص٠ٚ ، اذتُٝــسٟ: ٜٓظــط، ّ 747ٖـــ/ 130ٓس٠ غــ١ٓ ٚايُٝاْٝــ١ يف َٛقعــ١ ؾــك  

 .62-1/61، اذت١ً ايػريا٤، ابٔ ابباض; 198-197م ، املكتبؼ
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ًيف ٽنٞٲااخ ـباابًهح يف ٽنٞٲااخ اٹْااو٫ رَااپَ     ، (1)ئّااجْٺْخ ځٮَاايب 
 .  (2)ٝٺْبٝخ

يف ئٱٺاْټ اٹْاو٫ ث٦ا٘ ٽاڀ ثاين ىاٌاىٿ ًىاټ ٽاڀ         ٵنٹٴ ٍٶڀ 
ٵپااب أٿ ٱجبئااٸ اٖاات اٹاات ّرتأٍاايب أثااٌ اٹٖااجبػ  ، (3)ٱجبئااٸ ظبااري

ٌ      (4)اَْ ثڀ اَْ اٹْؾٖا   ، ًىاٌ ّاْـ اٹْپبځْاخ يف ٩اوة األځالٹ
 .(5)ٵبٿ ٽَٶنو يف ٱوّخ ٽٌىح يف ٽنٞٲخ اٹْو٫ ثاّجْٺْخ

 ٵپب ّٶٺذ اٹ٦ْابئو اٹات رنزپاِ ئىل ؽٚاوٽٌد ځَاجخ ٵاجريح ٽاڀ       
ًّجاالً أٿ أٵضااو ٍااٶبٿ  ، (6)عناال ظباأ يف ٽنٞٲااخ ئّااجْٺْخ ًأٝوا٭يااب  

ٽنٞٲاااخ اٹْاااو٫ ٩وثاااِ ئّاااجْٺْخ ًٽاااڀ ٙاااپنيب ٝٺْبٝاااخ ٵااابځٌا ٽاااڀ        
 .  (7)ؽٚوٽٌد

أٽب اٹٲجبئٸ اٹربثوّخ اٹات اٍازٲود يف ٽلّناخ ئّاجْٺْخ ًرٌاث٦ياب يف      
ًٽ٢٦ااټ ، أ٥ٲاابة اٹٮاازؼ ٭ْجاالً ٥االكىب ٱٺْااٸ ئما ٽااب ٱااٌهٿ ثاابٹ٦وة       

                                                 

 .457م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ( ابٔ صع1ّ)

 .117-1/116، ايته١ًُ، ( ابٔ ابباض2)

 .434م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ( ابٔ صع3ّ)

ٔ ايـساخٌ نـس ٜٛغــ ايؿٗـطٟ     ٖٛ أصس ظعُا٤ ايُٝا١ْٝ اْهِ لىل عبس ايـط  ( 4)

ٚشيو ْها١ٜ بايكٝػ١ٝ، ؾًُا زخٌ عبس ايط ٔ قططب١ زعا أةباع٘ لىل ايتدًل 

َٓـ٘ ؾًـِ ظتبــ٘ أصـس، ؾبًــؼ عبـس ايـط ٔ ؾأنــُطٖا يـ٘، ٚٚبٙ لؾــب١ًٝٝ حـِ ععيــ٘        

ّ، ٜٓظط: ابـٔ   766ٖـ / 149ٚبطؿ٘ صت٢ اغتكسَ٘ لىل قططب١ ٚقتً٘ ٚشيو غ١ٓ 

ْـ   ; َؤيــ زتٗـٍٛ، أخبـاض زتُٛعـ١، م     52سيؼ، م ايكٛط١ٝ، ةاضٜذ اؾتتـاح األ

 .98; ابٔ األحري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م 96-97

 .22-21م ، ةاضٜذ اؾتتاح األْسيؼ، ( ابٔ ايكٛط5١ٝ)

 .1/283، ايته١ًُ، ( ابٔ ابباض6)

 .142م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ( ط7٘)
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ْاري ئىل اٍازْٞبٿ اٹربثاو يف ث٦ا٘ أٝاوا٫ ئّاجْٺْخ       اؾبٖبكه اؾبزٌ٭وح ر
٭ٲل ٵبٿ ىنبٳ ربپ٤ ٹٺربثو يف ٩وة ًمشابٷ  ، ًيف أٽبٵڀ ث٦ْلح ٥نيب

ًثْٶٸ فبٓ يف أؽٌاىىب اٹ٪وثْاخ اٹات سبازٺٜ ٽا٤ أؽاٌاى      ، ئّجْٺْخ
ًٵاابٿ  –ًىااِ اؾبنٞٲااخ اٹاات رٲاا٤ ٭ْيااب ٽلّنااخ ٝٺْبٝااخ    –ٵااٌهح ٹجٺااخ 

وثْااخ اٹْپبځْااخ يف ٕااوا٥يب ٽاا٤   ؿبااإتء كًه ٵااجري يف رأّْاال اٹٲجبئااٸ اٹ٦ 
ًاّاازيو ، ٻ(788-755ىااا/ 172-138األٽااري ٥جاال اٹااوظبڀ اٹاالافٸ)  

ٽڀ ى٥پبء ىإتء اٹربثو ٥لُ ثڀ ٽٌٍَ اٹيځابرِ اٹانُ صابه ٽا٤ ؽْاٌح      
، (1)ٻ(772-773ىااا/  156-154)ثااڀ ٽالٽااٌ يف ئّااجْٺْخ ثاا  ٍاانت   

ثنااٌ اٹٺْااش اٹاانّڀ ٍااٶنٌا ؽٖااڀ ّاان٭ْٺخ    ، ًٽااڀ ثوثااو ىځبرااخ أّٚاابً  
Siete Filla (2)ٽڀ أٱبٹْټ ئّجْٺْخ اٹنُ ٵبٿ ٦ّل ٽ٦ٲالً ٹٺربثو  . 

ًّجلً ٽڀ اځزْابه اٹٲجبئاٸ اٹ٦وثْاخ ًاٹربثوّاخ يف ٩وثاِ ئّاجْٺْخ ًيف       
، ئٱٺْټ اٹْو٫ أٿ ٱَپبً ٽنيټ مىت ئىل ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ ًٍاٶڀ ٭ْياب    

ًىانه  ، تٍْپب ًأاب ٽڀ ٽنبٰٝ ٩وة ئّجْٺْخ اٹزبث٦خ إلٱٺْټ اٹْاو٫ 
  ٝ يب اتٱزٖابكُ ًروثزايب اؽبٖاجخ ًٵضاوح أّاغبهىب      اؾبنٞٲخ رْازيو ثنْاب

 .  تٍْپب اٹيّزٌٿ كبب جي٦ٺيب ٽنٞٲخ عنة ٹٺَٶڀ ًاتٍزٲواه
ٽڀ أًائٸ األؽلاس اؾبيپخ اٹت ر٦وٙاذ ؿباب ٝٺْبٝاخ ىاٌ ىغاٌٻ      

 Normandosاٹنٌهٽبٿ
ؿبب أصنبء ظبٺزيټ ٥ٺَ ٽلّنخ ئّاجْٺْخ ٍانخ    (3)

                                                 

 .2/53، ٝإ املػطبايب، ابٔ عصاضٟ; 108م ، أخباض زتُٛع١، ( َؤيـ زت1ٍٛٗ)

 .106م ، ةطقٝع األخباض، ايعصضٟ; 499م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ( ابٔ صع2ّ)

( ٜٚطًل عًِٝٗ ايٓٛضَإ أٚ ابضزَإْٝٛ، نصيو عطؾٛا بايؿاٜهٓس، ٖٚـِ غـهإ   3)

 =ايؿــُاٍ َــٔ ايػــٜٛسٜني ٚايٓــطٚظتٝني ٚايــسداضنٝني، ايــسٍٚ ابغــهٓسْاؾ١ٝ،     
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نٌهٽاابٿ ٽلّنااخ  فبااوٻ ىاابعټ اٹ  13٭ٮااِ ّااٌٻ اٹضالصاابء  ، ٻ 844ىااا/233
٭قااوط ئٹااْيټ أىٺااو   ، ًزبٖاانٌا يف ٽٌٙاا٤ اٹٮقاابهّڀ  ، ٝٺْبٝااخ ٹااْالً 

ًّجلً أٿ أىبيل ٝٺْبٝخ ٽاڀ ؽاِ اٹٮقابهّڀ    ، (1)٭ٲبرٺٌىټ ٱزبتً ّلّلاً
مل ميٶنااٌا اٹنٌهٽاابٿ ٽااڀ اؼبٖااٌٷ ٥ٺااَ ٽٌٱاا٤ ٱاالٻ ؿبااټ يف ٽلّنزاايټ    

 .ًشبٶنٌا ٽڀ ك٭٦يټ كبب اٙٞوىټ ئىل اؽبوًط مبٌ ئّجْٺْخ
صاټ كفٺاٌا ئىل ٝٺْبٝاخ    ، ...٥ٺَ مٹاٴ ثٲٌٹاو0 ))   ًٱل ٥ٺٰ اٹ٦نهُ

٭نيٹٌىاب  ، ًىاِ ٽاڀ ٽلّناخ ئّاجْٺْخ ٥ٺاَ ٥ْاوّڀ ٽاْاًل       ، ٌّٻ اٹضالصبء
ًځيٹٌا ثبٹ٪الاح زباذ اؾبلّناخ دبٌٙا٤ ّٲابٷ ٹاو اٹٮقابهّڀ ٭زالا٥َ         ، ٹْالً

صټ ٽٌٚا دبواٵجايټ ؽزاَ ځيٹاٌا عٌ٭ابً     ، اٹنبً ئٹْيټ ًځبّجٌىټ اٹٲزبٷ
 .(2).. ((،.ٽڀ ٽلّنخ ئّجْٺْخ

ًيف ئّااجْٺْخ كفٺااٌا ٽاا٤ اؾبَااٺپ  دب٦وٵااخ ّاالّلح اځزاايذ ثااباياٻ  
األځلٹَْ  ًاٍزْيبك اٹٶضري ٽنيټ ًمٹٴ ٌّٻ األهث٦بء اٹواث٤ ٥ْو ٽاڀ  

ًٱاال أّاابه اٹ٦اانهُ ئىل األ٥پاابٷ   ، فبااوٻ اؾبٌا٭ااٰ األًٷ ٽااڀ أٵزااٌثو  
                                                                                                

١ اغِ اجملٛؽ، ٚيعٌ لطالم ن١ًُ اجملـٛؽ  ٚأطًكث عًِٝٗ َكازضْا اإلغالَٝ=

عًِٝٗ ألِْٗ ناْٛا ٜؿعًٕٛ ايٓاض يف نٌ َهإ عتًٕٛ ؾٝ٘ ٚناْٛا عتطقٕٛ بٗا 

رخد َٛةاِٖ، ٚناْٛا ٜػهٕٓٛ غٛاصٌ ةًو ايبالز، ِٖٚ عاض٠ َٗط٠ ٚميتًهـٕٛ  

ٌ املهؿٛؾ١ غري احملك١ٓ، ٜٓظط: ايعبازٟ،  ٕ ؾٝٗا ع٢ً ايػٛاص قٛاضب غطٜع١ ٜػريٚ

; اذتزٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م 349-348ٜذ ايعباغٞ ٚاألْسيػٞ، م يف ايتاض

; عاؾـــٛض، أٚضبـــا يف 262-2/261; عٓـــإ، زٚيـــ١ اإلغـــالّ يف األْـــسيؼ، 227-228

 َٚا بعسٖا. 218ايعكٛض ايٛغط٢، م 

 .272م ، ايخػط األع٢ً، ايػاَطا٥ٞ; 2/87، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ( 1)

 .99م ، ( ةطقٝع األخباض2)
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اٹٌؽْْخ اٹت اهرٶجيب اٹنٌهٽبٿ ث٦ل كفاٌؿبټ ٽلّناخ ئّاجْٺْخ ثٲٌٹاو 0     
ًمل ،  اؾبَااٺپ  ٽااڀ اٹٲزااٸ ًاٹَاا  ٽااب ت ٌّٕاا٬    ٭ٶاابٿ يف، ...))

ٽااڀ اٹوعاابٷ ًاٹنَاابء  ، ّو٭٦ااٌا اٹَاا٬ْ ٥ااڀ ٵااٸ مُ هًػ ١ٮااوًا ثااو  
ًٵااٸ ٽااب رنبًٹزاايټ ٍااٌْ٭يټ  ، ًاٹاالًاة ًاألځ٦اابٻ ًاٹْٞااٌه ، ًاٹٖااجْبٿ
٭ااالفٺٌا ؽبٙاااوح ئّاااجْٺْخ ٭أٱااابٽٌا ذباااب ثٲْاااخ ّاااٌٽيټ       ، ًٍااايبٽيټ
 .(1)..((،.ًٹْٺزيټ

 -ٹٺپغاًٌ  ، ...كصاخ ثٲٌٹاو0 ))  ٵپب ٥ٺٰ اثڀ ؽْبٿ ٥ٺَ ىانه اؼبب 
، ًٱل ١ياوًا ٥ٺاَ ٽلّناخ ئّاجْٺْخ    ، ٽواٵت ٥ٺَ ٽواٵت–ٹ٦نيټ اهلل

 .(2)٭جٲٌا ٭ْيب ٍج٦خ أّبٻ ّٲزٺٌٿ اٹوعبٷ ًَّجٌٿ اٹنَبء ًاٹٖجْبٿ((
ًزباالس أّٚاابً اثااڀ ٍاا٦ْل ٥ااڀ مٹااٴ ٱاابئالً ئٿ اٹنٌهٽاابٿ ))ؽٺااذ   

 .  (3)((..،.٭لفٺٌىب ًاٍزجبؽٌىب ٍج٦خ أّبٻ، ًىِ ٥ٌهح، ٥ٺَ ئّجْٺْخ
 -األًٍاٜ   -٥ًٺَ ئصو مٹٴ اٍزنٮو األٽري ٥جال اٹاوظبڀ اٹضابځِ    

، ٻ( اٹض٪ااٌه األځلٹَااْخ ؾبٌاعيااخ اٹنٌهٽاابٿ  852 -821ىااا/  236-238)
اٹنُ ٵبٿ  (4)ًأهٍٸ ٽڀ ًٱزو عْْبً ثٲْبكح اؼببعت ٥ََْ ثڀ ّيْل

ًأهك٭ااو األٽااري شْااٌُ أفااوٍ ٥ياال ثٲْبكصبااب ئىل ، ٥ٺااَ ٭ااوٯ اؽبْبٹااخ

                                                 

  99م ، ةطقٝع األخباض( 1)

 .452م ، ّ( 846-796ٖـ/  232-180( املكتبؼ )يًضكب١ 2)

 .1/49، ( املػطب يف ص٢ً املػطب3)

( ٖٛ َٔ َٛايٞ َعا١ٜٚ بٔ َطٚإ بٔ اذتهِ ةٛىل اذتزاب١ ع٢ً عٗس األَري 4)

 ٖــ  243عبس ايط ٔ ايخاْٞ ٚابٓ٘ األَري ستُـس ٚبكـٞ ؾٝٗـا صتـ٢ ؾاةـ٘ غـ١ٓ       

ابـٔ  ; 95-94، 84م ، ةـاضٜذ اؾتتـاح األْـسيؼ   ، ايكٛط١ٝ ابٔ: ٜٓظط، ّ 758/

 .167-166م ، ّ( 880-846ٖـ/  267-232املكتبؼ )يًضكب١ ، صٝإ
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نااانه ٥ًجااال اٹٌاؽااال ثاااڀ ّيّااال األٍاااٶنلهاځِ ٥ًجااال  ٥جااال اهلل ثاااڀ اؾب
 .(1)ًځيٹٌا ثْوٱِ ئّجْٺْخ، اٹوظبڀ ثڀ ٵٺْت ثڀ ص٦ٺجخ

ًصجاااذ األځلٹَاااٌْٿ يف ، ًؾباااب أؽاااٌ اٹنٌهٽااابٿ ذباااټ ثااالأًا ثٲزااابؿبټ 
ٽٌاٙاا٦يټ ؽزااَ شبٶنااٌا ٽااڀ ىيميااخ اٹنٌهٽاابٿ ًٱزٺااٌا ٽناايټ ٍااج٦  هعااالً 

٥ااااڀ صااااټ رٌٱاااا٬ اؾبَااااٺپٌٿ ، ًٝاااابهكًىټ ؽزااااَ أكفٺااااٌىټ ٽواٵجاااايټ
٭ضجذ اؾبَاٺپٌٿ ًٱابرٺٌا   ، ...ًٱل أٵل اٹ٦نهُ مٹٴ ثٲٌٹو0 ))، ٽالؽٲزيټ

٭ييٽاااٌىټ ؽزاااَ ، ًٕاااربًا ؽزاااَ ٱزاااٸ ٽاااڀ اؾبْاااوٵ  ٍاااج٦  ٥ٺغااابً 
 .(2)صټ ځٶٸ ٥نيټ اؾبَٺپٌٿ ًأؽغپٌا ًرٌٱٮٌا((، أكفٺٌىټ يف ٽواٵجيټ

ًّجااالً أٿ ٥ااالٻ ٽالؽٲاااخ األځلٹَاااْ  ٹٺنٌهٽااابٿ ٦ّاااٌك ئىل ٥ااالٻ   
ًٽا٤ مٹاٴ   ، ًاٹٲٌح اٹجؾوّخ اٹٶب٭ْخ ؾبالؽٲزيټاٽزالٵيټ ٽڀ اؾبواٵت 

ئم غبؾااٌا ؿبااټ ثاانٹٴ ، ٭ٲاال أٙااب٥ٌا ٭وٕااخ ٵااجريح ٹٺٲٚاابء ٥ٺااْيټ 
، ثزغپ٤ْ ٭ٺاٌؿبټ ًاتٍاز٦لاك ػبٌٹاخ صبځْاخ ٽاڀ اؾبٌاعيابد اٹ٦َاٶوّخ       
، األٽو اٹنُ أ٩ٚت األٽري ٥جل اٹوظبڀ اٹضبځِ ؽْنپب غبا٤ ثانٹٴ  

ٍاا٦ْل ثااڀ  ٭بٍاازل٥َ اٹٲااٌاك ًع٦ااٸ ٥ٺااَ ٱْاابكح اػبااِْ فبپاال ثااڀ 
 .(4)اٹنُ رٌعو ثٲٌارو ؽبتً ؽزَ ځيٷ ٽلّنخ ئّجْٺْخ ،(3)هٍزټ

                                                 

م ، ةطقٝع األخباض، ايعصضٟ; 95م ، ةاضٜذ اؾتتاح األْسيؼ، ( ابٔ ايكٛط1١ٝ)

 .2/87، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; 99

 .99م ، ( ةطقٝع األخباض2)

ِ َٛىل ايػُط بٔ ٜعٜس بٔ عبس املًو  ( ستُس بٔ غعٝس ب3ٔ) ٔ بٔ ضغت عبس ايط 

زخٌ أبٛٙ األْسيؼ، ٚنإ ستُس بٔ غعٝس شتتل باألَري عبس ايط ٔ ؾهإ 

 .2/273صارب٘ ٚقاز ي٘ ادتٝٛف نس ايٓٛضَإ، ٜٓظط: ابٔ ابباض، اذت١ً ايػريا٤، 

 األْـــسيؼ َـــٔ ايهاَـــٌ يف، ابـــٔ األحـــري; 99م ، ةطقـــٝع األخبـــاض، ( ايعـــصض4ٟ)

  22/49، ْٗا١ٜ األضب، ايٜٓٛطٟ; 178م ، ايتاضٜذ
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ًؽالصذ ٽ٦وٵااخ  ، ث٦ال مٹاٴ فاوط اٹنٌهٽابٿ ؾبٌاعياخ األځلٹَاْ       
، ث  اٹٞو٭  اٙٞو ٭ْيب اٹنٌهٽبٿ ئىل اتځَؾبة مبٌ ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ  

ً  ، ...ٱل أّابه اٹ٦انهُ ئىل مٹاٴ ثٲٌٹاو0 ))      –اٹنٌهٽابٿ –٭قاوط اواٌ
..، صااټ ٩اابكاىټ  ،.اؾبلّنااخ ٭االا٭٦يټ ٭ْااو ّااٌٽيټ مٹااٴ    ئٹْااو ٭ٲاابرٺٌه يف 

ًاځٲجٚااٌا ٥نااو ؽزااَ ، ثبٹٲزاابٷ ٭ٺااټ ّٲاالٻ اوااًٌ ٥ٺااَ اؽبااوًط ئٹْااو
 .  (1)..((،.ځيٹٌا ٝٺْبٝخ

تؽٲياټ اٹٲبئال   ، ًث٦ل ځيًٷ اٹنٌهٽابٿ ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ يف ٽواٵجايټ    
ًٱاال ًٙاا٤ األفااري فٞااخ ٥َااٶوّخ رباارب   ، فبپاال ثااڀ هٍاازټ ثٲٌارااو 

ثَاجت ٥الٻ اٽزالٵاو ٱاٌح     ،  اٹارب ٹٺٲٚابء ٥ٺاْيټ   اٹنٌهٽبٿ اٹنايًٷ ئىل 
٭ْالك فبپال ثاڀ هٍازټ ٥ٺاَ هٽاِ ٍاٮڀ اٹنٌهٽابٿ         ، حبوّخ رز٦ٲجايټ 

 .  (2) ( هعٸ533ًٱزٸ ٽنيټ مبٌ)، ثبوبځْٰ ٭أ٩وٯ اٹٶضري ٽنيب
ًاځٲجٚااٌا ٥نااو ؽزااَ ، ...ًٱاال أّاابه اٹ٦اانهُ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0 )) 

ًځٖاات ٥ٺااْيټ ، ..،.٭ااأرج٦يټ اثااڀ هٍازټ ًځاايٷ ٥ٺااْيټ ، ځيٹاٌا ٝٺْبٝااخ 
، ثبؾبلك ٽاڀ ٱوٝجاخ   (3)ًٱلٻ ٥ٺْيټ يف مٹٴ اٹٌْٻ ځٖو اٹٮزَ، اوبځْٰ

                                                 

  .100م ، ةطقٝع األخباض( 1)

 .22/48، ْٗا١ٜ األضب، ايٜٓٛطٟ; 2/88، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض2ٟ)

ٖٚـٛ أبـٛ ايؿـت  بـٔ أبـٞ ايؿـٍُٛ نـإ أبـٛٙ ْكـطاًْٝا          ، ( ٜٚسع٢ ْكط ايؿتـ٢ 3)

   ِ ــ ِ ، ؾــاعتٓل اإلغــالّ أٜــاّ األَــري اذته ــ٘   ؾدكــٞ األَــري اذتهــ ْكــط دتُاي

ٚاغتدسَ٘ يف قكط اإلَاض٠ ٚعًث َٓعيتـ٘ عٓـس عبـس ايـط ٔ األٚغـه يهٓـ٘       

َاأل ظٚرت٘ ططٚب ع٢ً ةٛي١ٝ ابٓٗا ايعٗس ٚصاٍٚ إٔ ٜػِ َـٛبٙ األَـري عبـس    

 ٖـ 236ايط ٔ ٚيهٔ األخري انتؿـ املؤاَط٠ ٚرطع٘ ايػِ ٚنإ شيو غ١ٓ 

، ّ( 880-846ٖــ/   267-232املكتبؼ)يًضكب١ ، ابٔ صٝإ; ٜٓظط :، ّ 850/

 .(6ٖاَـ) 186م ، أعالّ ْػا٤ األْسيؼ، ايسضٜٚـ; ( 49ٖاَـ) 250م 
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، ٭نبّااجٌىټ اٹٲزاابٷ، ًأااا٘ اٹناابً حملبهثااخ اوااًٌ ٽااڀ ٵااٸ عيااخ  
  ٰ ٭رتعاٸ فبپال ثاڀ هٍازټ ًروعاٸ      ، ًٵبكد ىيميخ اؾبَاٺپ  رَازؾ

اٹنبً ٽ٦و ًأكفاٸ اٹوعابٷ ثا  اٹ٦الً ًاٹنايو األ٢٥اټ ٭ؾابٹٌا ثْنايټ         
، ٱزٸ ٽنيټ مبٌ ٽاڀ عبَاپبئخ ٥ٺاظ   ، ٭بايٻ اوًٌ ،ًث  اؾبواٵت

٭اأٽو اثاڀ هٍازټ ثاؽواٱياب ًثْا٤      ، ًإْٔجذ ؿبټ أهث٦خ ٽواٵت دبب ٭ْياب 
 .  (1)..((،.ٽب ٭ْيب ٽڀ اٹٮِء

ًكاهد ٥ٺاْيټ اٹالائوح   ، ث٦ل مٹٴ أعرب اٹنٌهٽبٿ ٥ٺَ اٹنيًٷ ئىل اٹرب
ًٱزاٸ اٹٶاضري   ، ٻ844ىاا/  233ٕاٮو ٍانخ   ٥25نل ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ ًمٹاٴ يف   
ًٱاال أّاابه اثااڀ ٥ااناهٍ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0  ، ٽناايټ ًأؽااوٯ صالصااٌٿ ٽوٵجاابً

ٌ  اٹضالصابء  ّاٌٻ  ٝٺْبٝاخ  خّا ثٲو ٥ٺاْيټ  اٹٌٱ٦اخ  ٵبځاذ  صټ، ...))  ثٲا   ؽبپا
 ٽواٵجايټ  ٽاڀ  ًأؽاوٯ ، ٵاضري  فٺٰ ٽنيټ ٭ْيب ٱزٸ، اٹَنخ ٽڀ ٕٮو ٽڀ

ٰ ، ٽوٵجابً  صالصٌٿ ً  ٽاڀ  ٥ًٺا  يف ٽنايټ  ًه٭ا٤ ، ٵاضري  ٥الك  ثاّاجْٺْخ  اواٌ
 ئىل ًٍابهًا ، ٽواٵجايټ  ٍابئوىټ  ًهٵات ، ذباب  ٵبځاذ  ٹات ا اٹنقٸ عن٣ً
 .(3)((فربىټ ٭بځٲ٤ٞ، (2)ٌځخجاألّ ئىل ٽنيب رٌعيٌا صټ، ٹجٺخ

ًٵبځااذ اٹٌٱ٦ااخ ، ...يف ؽاا  أّاابه اثااڀ ؽْاابٿ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))
ّااٌٻ اٹضالصاابء ؽبپااٌ ثٲاا  ٽااڀ ٕااٮو ٍاانخ صالصاا  ، اٹ٢٦ْپااخ ٥ٺااْيټ

                                                 

األْسيؼ َٔ ايهاَـٌ يف  ، ابٔ األحري: ٜٓظط أٜهًا; 100م ، ( ةطقٝع األخباض1)

 .178م ، ايتاضٜذ

، ؾطص١ األْؿؼ، ابٔ غايا: ٜٓظط، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةكع يف ايػطب ع٢ً ايبضط( 2)

 .61م ، املعطاض ايطٚض، اذتُريٟ; 22م 

 .1/260، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ: ٜٓظط أٜهًا; 2/88، ( ايبٝإ املػطب3)
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ئّجْٺْخ ٭ٲزٺٌا ًأ٭ناَ  ٥ٺَ ٽٲوثخ ٽڀ ؽبٙوح ، ًٽبئز  ثٲوّخ ٝٺْبٝخ
٥ًٺااٰ ٽااڀ ، ًأؽااوٯ ٽااڀ ٽواٵجاايټ صالصاا  ٽوٵجاابً  ، اهلل ٵااضرياً ٽناايټ

ًه٭اا٤ ٽناايټ قفااوًٿ ٥ٺااَ   ، ٱاازالىټ ثبألځٖاابة ثاّااجْٺْخ ٥االك ٵااضري   
 .  (1)عن٣ً اٹنقٸ((

ًمٵو اٹ٦نهُ هًاّخ أفاوٍ ٭ْياب رٮبٕاْٸ قبزٺٮاخ ث٦ا٘ اٹْاِء ئم       
ت  (2)ْبٝاخ ًٱجْٞاٸ  ًثٲاٌا أّبٽابً ثا  ٝٺ   ، ًأؽغټ اوًٌ ٥ناو ، ...ٱبٷ0 ))

ؽزَ فوط اوًٌ ٽڀ عيخ اٹنايو اٹانُ ّٺاِ    ، ّزپٶڀ اؾبَٺپٌٿ ٽنيټ
٥ًاوٗ ؿباټ   ، صټ أٱجٺٌا، ًإٔبثٌا ٍجْبً ًأٽز٦خ، ٹجٺخ ًأٽ٦نٌا يف اٹْو٫

ًأٽاري اػباِْ اٹانُ ٵابٿ يف     ، اؾبَٺپٌٿ ٥ًٺَ اؽبْٸ ٥جلًً ثڀ ٽٲجٸ
ٽنايټ  ًأؽغاټ ٵاٸ ٭وّاٰ    ، (3)رٺٴ اٹنبؽْخ ٥جل اهلل ثڀ ٵٺْت ثاڀ ص٦ٺجاخ  

 .  (4)ًاځٖو٫ ٵٸ ٥ڀ ؽبٽْزو((، ٥ڀ ٕبؽجو
ًٱاال ّاايل ٥ياال األٽااري ٥جاالاهلل ثااڀ فبپاال ثااڀ ٥جاال اٹااوظبڀ       

ٻ( ١يٌه اٹ٦لّل ٽڀ اٹزپوكاد ًاٹٮا   912 -888ىا/ 333-275اٹضبځِ)
ًٱال ًٕا٬ اثاڀ    ، اٹلافٺْخ ًاٹت أٹٲذ ث٢الؿبب ٥ٺَ ٽلّنخ ٝٺْبٝاخ 
ًٕابه يف  ، بٹٮ األصري ٥ياله ثٲٌٹاو0 ))ًيف أّبٽاو اٽازألد األځالٹٌ ثا      

                                                 

 .452م ، ّ ( 846-796ٖـ/  232-180( املكتبؼ )يًضكب١ 1)

، ٖٚـٞ ةعـا ايكٓـا٠ بايالةٝٓٝـ١     ، ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةكع بـايكطب َـٔ طًٝاطـ١   2)

 .(6ٖاَـ) 454م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

( ٖٛ اخـٛ عـاَط بـٔ نًٝـا بـٔ حعًبـ١ بـٔ عبٝـس ادتـصاَٞ قا٥ـس األَـري عبـس             3)

ٞ ، ايط ٔ ايساخٌ ، ابـٔ اببـاض  : ٜٓظـط ، ٚقس اؾتٗط عبس اهلل مبضاضب١ با قػـ

 .1/161، اذت١ً ايػريا٤

 .100م ، ( ةطقٝع األخباض4)
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 .  (1)ًمل ريٷ ٵنٹٴ ٌٝٷ ًتّزو((، ٵٸ عيخ ٽز٪ٺت
 ًٱال ، ئٹْاو  اؽبال٭اخ  ًأ٭ٚاذ ٵپب ٬ًٕ ٥يله اثڀ ٥اناهُ ثٲٌٹاو0 ))  

، ٽَازٌٹْخ  ًاٹٮزناخ ، اٹنٮابٯ  ٥واىاب  ًؽٸ، اٹْٲبٯ ًٽيٱيب، اٹنٶش زبْٮيب
، ٽزٖاال٥خ اػبپب٥ااخ ٥ًٖااَ، قبزٺٮااخ ًاٹٲٺااٌة، ٽزٶبصٮااخ ًاٹلعنااخ
َ  شببت ًٱل، اّزيو ٱل ًاٹْو، أ٥ٺڀ ٱل ًاٹجبٝٸ  ؽاية  اإلميابٿ  أىاٸ  ٥ٺا
 ئّاااواٯ ت، كاط ٹْاااٸ ١ٺپااابء يف مٹاااٴ ٽاااڀ اٹنااابً ًٕااابه، اٹْاااْٞبٿ
 اٹْااوٳ أىااٸ اإلٍااالٻ أىااٸ ٥ٺااَ ًرأٹاات، ٹنغٌٽااو ٌٷ٭ااأ ًت، ٹٖااجبؽو
َ  ٍااٌْ٭يټ  عااوكًا  اٹاانّڀ ، اٹٮزنااخ  أىااٸ  ٽااڀ  ٙاابىبىټ  ًٽااڀ  أىااٸ  ٥ٺاا
ِ ّ، ًفبٖاٌه  ًفباوًة  ٱزْاٸ  ثا   اإلٍاالٻ  أىاٸ  ٭ٖبه، اإلٍالٻ  ٦اْ
 ٭نبٙاٸ ، اٹنَاٸ  ّنٲٞا٤  ًٵبك، اؼبوس اځٲ٤ٞ ٱل، ىيت ًميٌد، ـبيٌكاً
َ ، شياله  األٽري  اػبيابك  ًاځٲٞا٤ ، ٥ًالًه  اهلل ٥الً  ًعبىال ، شاله  ًظبا
ٌ  اإلٍاالٻ  ثالك ًٕبهد، اؼبوة كاه ئىل ِ  ثبألځالٹ ، اؾبقا٫ٌ  اٹض٪او  ىا
 .  (2)((ثبٹٚوًهح ًأٹيٻ، ثبٹَنخ ٵلؤأ ًأّجبىيټ اؾبنب٭ٲ  ٱزبٷ ٭ٶبٿ

ٌ     ًّجاالً  ، أٿ اٹزپااوكاد ٱاال اٍاازٮؾٺذ يف ٽ٢٦ااټ ثااالك األځاالٹ
Jaenٽضاااٸ ئّاااجْٺْخ ًعْااابٿ  ، تٍاااْپب اٹٲٌا٥ااال ًاؾبااالٿ اٹٶاااجريح   

(3) 
 Lorcaًٹٌهٱاخ 

 Murciaًٽوٍاْخ  (4)
ًمل رٶاڀ ٱبٕاوح ٥ٺاَ    ، ٩ًريىاب  (5)
                                                 

 .209م ، ( األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ1)

 .2/121، ( ايبٝإ املػطب2)

ٕ َٝالً ٚبٝٓٗا ٚبني قططب١ مخػٕٛ َٝاًل، ( َس3) ١ٜٓ أْسيػ١ٝ بٝٓٗا ٚبني بٝاغ١ غتٛ

 .183; اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض، م 15ٜٓظط: ابٔ غايا، ؾطص١ األْؿؼ، م 

، ٜاقٛج: ٜٓظط، ( َس١ٜٓ ةكع ؾطم األْسيؼ بهٛض٠ ةسَري مشايٞ َس١ٜٓ املط4١ٜ)

 .512م ، ملعطاضايطٚض ا، اذتُريٟ; 252م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ

(5    ٔ  =( ٖٚٞ لصس٣ َسٕ ؾطم األْسيؼ، َٔ نٛض٠ ةـسَري بٓاٖـا األَـري عبـسايط 
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ثاااٸ اٽزااالد ئىل ى٥پااابء اٹٲجبئاااٸ اٹ٦وثْاااخ ، ٭ٲاااٜ (1)ى٥پاابء اؾبٌٹااالّڀ 
، ټ ًرااال٥ْټ ٍاااٺٞباټئم هأًا اٹٮوٕاااخ ٍااابمبخ تٍااازٲالؿب، أځٮَااايټ

اٹااانّڀ ىااابطبٌا ث٦ااا٘ اؾبنااابٰٝ  ، (2)١ًياااو أّٚااابً اٹربثاااو يف اؾبْااالاٿ
ٻ  889ىاا/ 276األځلٹَْخ تٍْپب ٽلّنخ ٝٺْبٝخ اٹزبث٦اخ إلّاجْٺْخ ٍانخ   

ِ   (3)ًثزؾوّ٘ ٽڀ ٵوّت ثڀ ٥ضپابٿ ثاڀ فٺالًٿ    ، مً األٕاٸ اٹ٦وثا
 Madelinًٽاالٹ  (4)ئم ؽااوّٗ األفااري ثوثااو ٽاابهكح

٥ٺااَ ٽيبطبااخ  (5)
، ئم ىاابعټ اٹربثااو ٽلّنااخ ٝٺْبٝااخ، خ ًٽنبٝٲيااب ٹٶضااوح فرياصباابئّااجْٺْ

ًمل ّازپٶڀ ًايل  ، ٭ٲزٺٌا ٵٸ ٽاڀ ًعالًه ًاٍازجبؽٌا اؾبلّناخ ًأىٺايب     
ًٱل أّبه اثاڀ ؽْابٿ   ، ٽڀ ٕلىټ (6)ئّجْٺْخ ٽٌٍَ ثڀ أثِ اٹ٦بِٕ

                                                                                                

 .539ايخاْٞ ٚاختصٖا زاضًا يًعُاٍ، ٜٓظط: اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض، م =

(1 ٕ ؾزــط ، َــؤْؼ، ( املٛيــسٕٚ ٖــِ أٚبز ايــصٜٔ ْؿــأٚا عًــ٢ اإلغــالّ َــٔ األغــبا

 .461-460م ، األْسيؼ

ّ يف األْسيؼ ( عٓإ، زٚي١ اإل2)  .44; ايكٛيف، ةاضٜذ ايعطب يف أغباْٝا،م1/319غال

( نطٜا بٔ عخُإ بٔ خًسٕٚ َٔ بٝث با خًسٕٚ َٔ ايعطب اذتهاض١َ يف 3)

األْسيؼ ٖٚٛ أٍٚ َٔ ضؾع يٛا٤ ايخٛض٠ يف لؾب١ًٝٝ أٜاّ األَري عبس اهلل ٚحتايـ 

١َْٛ َع ايوبط ٚعبس ايط ٔ ادتًٝكٞ قاصا بطًٝٛؽ ًَٚو لؾب١ًٝٝ ٚقط

ابـٔ  : ٜٓظـط ، ّ 895ٖــ/  282ٚاغتُط صت٢ متهٔ با اذتزاش َـٔ َكتًـ٘ غـ١ٓ    

 .1/332، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 377-2/376، اذت١ً ايػريا٤، ابباض

( َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ، ٚةبعس عٔ بطًٝٛؽ عؿطٜٔ َٝاًل، ٚهلا صكٕٛ عس٠، 4)

 .518ايطٚض املعطاض، م ; اذتُريٟ، 21ٜٓظط: ابٔ غايا، ؾطص١ األْؿؼ، م 

ْعٖــ١ ، اإلزضٜػــٞ: ٜٓظــط، ( َسٜٓــ١ ةكــع غــطب األْــسيؼ بــايكطب َــٔ َــاضز٠      5)

 .2/550، املؿتام

 .( مل صتس ي٘ ةطمج6١)
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ًكًّ ٵوّاات ثااڀ ٥ااضپڀ ئىل ثوثااو  ، ...ئىل ىاانه األؽاالاس ثٲٌٹااو0 )) 
ًّْاايْباټ ، بهح ٥ٺااَ ٵااٌهح ئّااجْٺْخ ٽاابهكح ًٽاالٹ  َّاازل٥ْباټ ٹٺ٪اا 

ّوّاالاٿ ثاانٹٴ رْاازْذ أٽااو   ، ًٱٺااخ اؾباالا٭٦  ٥ناايب ، ثٶضااوح ٩نبئپيااب 
٭بؽزْل اٹربثو ٽٞٺ  ئٹْيب ًًٱا٤ اؽبارب   ، اٹَٺٞبٿ ًرج٪ْٚو ئىل ه٥ْزو

ئىل ٽٌٍَ ثڀ أثِ اٹ٦بٓ ٭بٍازنٮو طبْا٤ اٹنابً ٽاڀ أىاٸ اٹٶاٌهح       
ًٍابه  ، ْبٝاخ ًأفوعيټ ٽ٤ ځٮَو ٥ًپٸ ٥ٺاَ ٽالٱابح اٹربثاو ثٲوّاخ ٝٺ    

٭ٌعاال اٹربثااو ٱاال ٍااجٲٌه ئىل اٹٲوّااخ ٭ٲزٺااٌا ٵااٸ ٽااڀ ًعاالًه ٭ْيااب        
٭نيٷ ٽٌٍَ شپ٦او ئىائياټ ٥ٺاَ    ، ًاٍزجبؽٌا أٽٌاؿبټ ًٍجٌا مهاهّيټ

ثابد ٭اْيټ ًر٦ات    ، ٵلّخ رل٥َ عجٸ اٹيّزٌٿ ٥ٺَ صالصخ أٽْبٷ ٽنيټ
٭واٍٸ ٵوّت ثاڀ ٥ضپابٿ يف رٺاٴ اٹٺْٺاخ     ، اٹٮوّٲبٿ ًرٌا٥لًا اٹٖجبػ

ىټ أځااو ئما ئٹزؾپااذ اؼبااوة ٍاا٫ٌ ّٮااو دبااڀ ٽ٦ااو ًجيااو    اٹرباثااو ٦ّاال
٭ٺپاب إٔاجؾٌا ًٱبٽاذ اؼباوة ٥ٺاَ      ، اؿبيميخ ٥ٺاَ ٽٌٍاَ ًإٔاؾبثو   

، ٭ابايٻ اٹنابً طب٦ْابً   ، ٍبٯ ًرٶب٭أ اٹٮوّٲبٿ اايٻ ٵوّت دباڀ ٽ٦او  
، ًٽٚااَ اٹربثااو يف قصاابهىټ ئىل أٿ ثٺ٪ااٌا ٱوّااخ ًثااوح ٽااڀ ئٱٺااْټ اٹاارب      

ٌٱاا٤ فبٺزاايټ ٽااڀ ٱوّااخ  ٭زؾٖااڀ ٭ْيااب اٹ٦بٽااٸ ٽٌٍااَ ًثٲااِ اٹربثااو دب 
ٝٺْبٝخ صالصخ أّبٻ ّْنٌٿ اٹ٪بهاد يف طب٤ْ عيابد اٹٶاٌهح ًت أؽال    
٦ّرتٙيټ ؽزَ ٽٺئٌا أّالّيټ ثبٹ٪نابئټ ٭وع٦اٌا ٕابكهّڀ ٥اڀ ئّاجْٺْخ       

 .  (1)..((،.ًٱل أ٭ٲلًا فٺٲبً ٵضرياً ٽڀ أىٺيب، كبٺٌءح ؽٲبئجيټ
                                                 

:  ٜٓظط أٜهًا; 93-92م ، ّ ( 912-888ٖـ/ 300-275( املكتبؼ ) يًضكب١ 1)

 ،حـٛضاج ايوبـط  ، صػـني ; 270م ، ةاضٜذ املػًُني ٚآحاضِٖ يف األْـسيؼ ، غامل

  .68-66م 
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٥ًٺااَ ئصااو مٹااٴ ٥اايٷ األٽااري ٥جاال اهلل ثااڀ فبپاال ًايل ئّااجْٺْخ   
ُ    ٽٌٍاا ، َ ثااڀ أثااِ اٹ٦بٕااِ ًًىل ٽٶبځااو ؽَااڀ ثااڀ فبپاال اؾبااٌه

ٽاڀ   (1)ًٹٶڀ األًٙب٣ مل صبلأ ئت ث٦ل أٿ شبٶاڀ ئثاواىْټ ثاڀ اؼبغابط    
ًثانٹٴ  ، (2)اٹزقٺٔ ٽڀ ٵوّت ثاڀ ٥ضپابٿ ًاتځٮاواك حبٶاټ ئّاجْٺْخ     

 .  إٔجؾذ ٽلّنخ ٝٺْبٝخ ٙپڀ ځٮٌم ثين اؼبغبط يف ئّجْٺْخ
-912ىااا/ 353-333)ًيف ثلاّااخ ٥ياال األٽااري ٥جاال اٹااوظبڀ اٹضبٹااش  

ربااالكد اٹزپاااوكاد اٹلافٺْاااخ يف ٽلّناااخ ئّاااجْٺْخ ًأٱبٹْپياااب ، ٻ(961
ًمٹاٴ ث٦ال   ، تٍْپب ئٱٺْټ اٹْو٫ ًاٹت ر٦ل ٽلّنخ ٝٺْبٝخ ربث٦خ ٹاو 

ً٭بح ٥جل اٹوظبڀ ثڀ ئثاواىْټ ثاڀ اؼبغابط اٹانُ راٌىل ئّاجْٺْخ ث٦ال        
٥ًٺااَ ئصااو مٹااٴ عيااي األٽااري ظبٺااخ  ، ٻ933ىااا/ 288ً٭اابح ًاٹااله ٍاانخ

ٻ أًٵٺذ ٱْبكصبب ئىل فبپل ثڀ ئثاواىْټ ثاڀ   913ىا/ 331ٍنخ ٥َٶوّخ
، اؼبغبط ٕبؽت ٽلّنخ ٱوٽٌځاخ ًٱبٍاټ ثاڀ اٹٌٹْال ٕابؽت اٹْاوٝخ      
، ًشبٶنذ ٽڀ اٹَْٞوح ٥ٺَ ئّجْٺْخ ًأٱبٹْپيب دباب ٭ْياب ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ    

 اهلل ٹاالّڀ اٹنبٕااو ا٭زاازؼًٱاال أّاابه اثااڀ ٥ااناهُ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))  
 ئثاواىْټ  ثاڀ  اٹاوظبڀ  ٥جال  ٽٌد ٴمٹ ٍجت ًٵبٿ، 331ٍنخ ئّجْٺْخ
َ  ث٦اله  ٽاڀ  أىٺايب  ًاعزپاب٣ ، ًاٹاله  ث٦ال  ٭ْياب  يُزاؾبن ؽغبط ثڀ  ٥ٺا

                                                 

أبٛ لغضام لبطاِٖٝ بٔ صزاش بٔ عُري بٔ صبٝا ايًدُٞ ًَـو لؾـب١ًٝٝ   ( 1)

ابــٔ ; 377-2/376، اذتًــ١ ايػــريا٤ ، ابــٔ اببــاض : ٜٓظــط، ٖـــ/ 288صتــ٢ غــ١ٓ  

 .129-2/124، ايبٝإ املػطب، عصاضٟ

، ّ(912-888ٖـ/ 300-275املكتبؼ)يًضكب١ ، ابٔ صٝإ: ( ٜٓظط ايتؿاق2ٌٝ)

 .108-91م 
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، ئّااجْٺْخ ئىل ٥َااٶوا اٹنبٕااو ٭ج٦ااش، ..،.خٽَااٺپ ثااڀ أظباال رٲاالّټ
 ئىل اٹنبٕاو  اٹوظبڀ ٥جل األٽري ث٦ش صټ، ٢٥ْپخ ؽوًة ثْنيټ ٭غود
 ،ئّااجْٺْخ أىااٸ ٥ٺااَ ثبٹزٚااْٰ ًأٽااوه، ؽغاابط ثااڀ ئثااواىْټ ثااڀ فبپاال
 ّاوٝزو  ٕابؽت  اٹٌٹْال  ثاڀ  ٱبٍټ ٭ْو ٽ٦و ًأّوٳ، مٹٴ ٥ٺَ ٹو ٥ًٲل
 ٽااڀ ٽ٦ااب ٭قوعااب، ٕاالاٱخ فبپاال ًثاا  ثْنااو ًٵاابٿ، اٹٌٱااذ مٹااٴ يف

 ًٱبٍاااټ فبپااال ٭ااارتكك، ئّاااجْٺْخ ئىل كځاااٌا ًٽنااايب، ٱوٽٌځاااخ ئىل ٱوٝجاااخ
 اٹارب  ًئٱٺاْټ ، ٝبٹٲخ ًأٱبٹْټ، اٹْو٫ أٱبٹْټ ًٽٺٶب، ئّجْٺْخ ٥ٺَ ثبػبپ٣ٌ
ٰ دبق ًأفانا ، ٩ًريىب ُ ، ئّاجْٺْخ  ٕابؽت  ٽَاٺپخ  اثاڀ  نا  اثاڀ  ٭بٍازغب
 ٽ٦او  ًفاوط ، ثنٮَاو  ٭أرابه ، (1)ؽٮٖاٌٿ  اثڀ اٹٺ٦  اٹنٮبٯ ثوأً ٽَٺپخ
 ً٭ْااو، (2)ٱااربح اٖااڀ اػبااِْ ًٵاابٿ، اٹناايو ًعاابى، ئّااجْٺْخ ٽلّنااخ ٽااڀ
 دباڀ  ئٹْيپاب  ٭قوعاب ، ًٹْال  ثاڀ  ًٱبٍاټ ، ؽغابط  ثاڀ  ئثاواىْټ  ثاڀ  فبپل

                                                 

بٔ عُط بٔ رعؿط بٔ ؾتِٝ بٔ شٜبإ ، عُط بٔ صؿل املعطٚف عؿكٕٛ ٖٛ( 1)

، َٔ نٛض٠ ةانطْا َٔ عٌُ ضْس٠، َٔ َػ١ًُ ايص١َ، بٔ ؾطغًٛف بٔ أشؾْٛـ

نإ ي٘ َٔ ، ؾؿؿا ْػً٘ يف اإلغالّ، ٚنإ ايصٟ أغًِ َِٓٗ رعؿط بٔ ؾتِٝ

ٚٚيس صؿل ، ؾٛيس عُط بٔ رعؿط صؿكًا، ايٛيس ايصنٛض عُط ٚعبس ايط ٔ

عكـٔ بطبؿـة ٖٚـٞ    ، ؿكـٕٛ ( ٖـصا عُـط ايخـا٥ط عًـ٢ األَـري ستُـس أٚبً       )ص

ٚاةكًث أٜاَـ٘ يف ظٗـٛض ٚعـع٠ صتـ٢ قهـ٢ عًٝـ٘       ، أَٓع قالع األْسيؼ قاطب١

ٟ  : ٜٓظـط ، ّ 917ٖــ/  305األَري عبـس ايـط ٔ ايخايـد غـ١ٓ      ايبٝـإ  ، ابـٔ عـصاض

اٍ أعُــ، ابــٔ ارتطٝــا; 2/406، غــري أعــالّ ايٓــبال٤ ، ايــصٖب; 2/106، املػــطب

 .174-4/172، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 45-2/32، األعالّ

ايـطٚض  ، اذتُريٟ: ٜٓظط، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ بٝٓٗا ٚبني قططب١ حالحٕٛ َٝاًل( 2)

 .453م ، املعطاض
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َ  ً٭اوّ  ،ؽٮٖاٌٿ  اثاڀ  ٭ابايٻ ، اٹَاٺٞبٿ  ؽْاټ  ٽاڀ  ٽ٦يپب ، ًعياو  ٥ٺا
 .(1)((ثٲٺ٦زو ؼبٰ ؽزَ

ًٵاابٿ ٹٲااٌح اٹلًٹااخ اإلٍااالٽْخ يف األځاالٹٌ يف ٥يااٌك اؽبٺْٮااخ اٹنبٕااو  
 ىااااا 366-353ٻ( ًاؽبٺْٮااااخ اؼبٶااااټ اؾبَزنٖااااو) 961-912ىااااا/ 333-353)
ٻ( 1331-976ىاا/ 392-366ٻ( ًاؼببعت فبپل ثڀ أثِ ٥ابٽو) 961-976/

ٻ( أصو ٵاجري يف اٍازٲواه   1338-1331ىا/ 399-392صټ اثنو ٥جل اؾبٺٴ اؾب٢ٮو)
ًٹٶاااڀ ث٦ااال ٍاااٲٌٛ اٹلًٹاااخ اٹ٦بٽوّاااخ ١ًياااٌه يف  ، أًٙاااب٥يب اٹلافٺْاااخ

يف ثلاّاخ اٹٲاوٿ اؽبابٽٌ اؿبغوُ/اؼبابكُ      (2)األځلٹٌ ٽاب َّاپَ ثبٹٮزناخ   
ٻ 1333ىاا/  ٥422ْو اؾبْالكُ ًٽب رالىاب ٽاڀ ٍاٲٌٛ اؽبال٭اخ األٽٌّاخ ٍانخ      

ّااالد ثاالأ ٥ٖااو علّاال يف األځاالٹٌ أٝٺااٰ ٥ٺْااو اؾبإهفااٌٿ ٥ٖااو كً      
ٻ( ًأؽَڀ ٬ًٕ ؿبانا  1391-1333ىا/ 422-484) Taifas, Losاٹٌٞائ٬ 

عاابء ٥ٺااَ ٹَاابٿ اثااڀ اؽبْٞاات ئم ٱاابٷ0 ))ځٲااٌٷ ًثاابهلل اتٍااز٦بځخ ًٽنااو     
 ًات٭ارتاٯ ، ًاتځ٦ْبة، اتځْٲبٯ ٽڀ األځلٹٌ أىٸ مىتاؼبٌٷ ًاٹٲٌح 

 تاٹٲوّا  ثبحملاٸ  اٽزْبىىاب  ٽا٤ ، األٱٞابه  أىٸ ٽڀ ٵضري ّنىت مل ؽْش ئىل
ٌ ، اٹٖٺْت ٹ٦جّبك اوبًهح خًاؽبٞ  يف ًت، ئهس اؽبال٭اخ  يف ألؽالىټ  ٹاْ

                                                 

ةــاضٜذ ، غــامل: ٚملعٜــس َــٔ ايتؿاقــٌٝ ٜٓظــط ; 130-2/129، ( ايبٝــإ املػــطب1)

 .282-281م ، املػًُني ٚآحاضِٖ يف األْسيؼ

ــ١ٓ    ( ٜككــــس بايؿ2) ــ١ ايعاَطٜــــ١ غــ ــس٠ ايــــيت ةًــــث غــــكٛ  ايسٚيــ ــ١ ٖــــٞ املــ تٓــ

، 1030ّٖــ / 422ّ صت٢ ْٗا١ٜ ارتالؾ١ األ١َٜٛ يف األْـسيؼ غـ١ٓ   1008ٖـ/399

، ابٔ غعٝس; 71م، املعزا، املطانؿٞ; 16م، ةطقٝع األخباض، ايعصضٟ: ٜٓظط

  .2/253، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; 1/155، املػطب يف ص٢ً املػطب
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 اإلٽبٽااااخ ّااااوًٛ يف ًت، ځَاااات اٹٮوًٍااااْخ يف ًت، ٍااااجت اإلٽاااابهح
 اٹ٦پابتد  ًعجاٌا ، اٹٶجابه  اؾبالائڀ  ًاٱزَاپٌا  األٱٞابه  اٱز٦ٞاٌا ، ٽٶزَت
 ًٵزجاذ ، األٹٲابة  ًاځزؾٺٌا، اٹٲٚبح ًٱلٽٌا، اػبنٌك ًعنلًا، ًاألٽٖبه
 ثأغباااابئيټ ًكًځااااذ، اٹْاااا٦واء ًأځْاااالىټ، ٥ااااالٻاأل اٹٶزاااابة ٥ناااايټ
، اٹ٦ٺپابء  ثاأثٌاذبټ  ًًٱٮاذ ، اٹْيٌك ؽٲيټ ثٌعٌة ًّيلد، اٹلًاًّڀ
، ـبٺااٌة ًثوثااوُ، جااٌةـب ثاا  ٽااب ًىااټ، اٹٮٚااالء ئٹااْيټ ًرٌٍااٺذ
ٌ  ٩ًٮٸ، فبجٌة ٩ري ًـبنل  ٽاڀ  ٽنايټ  ٽاب ، دبؾَاٌة  اٹَاواح  يف ٹاْ
 أؽاالىټ ًٱٖاابهٍ، ٽ٪اابّواً اؼبااٰ ةوؼباا ًت، صاابئواً َّااپَ أٿ ّوٙااَ
ُ  ٽب ٥ٺَ أٱْټ0 ّٲٌٷ َ ، ثْال ٰ  ٽاڀ  ّاز٦   ؽزا ، ئٹْاو  ثاو  اؽباوًط  َّازؾ
، ٹلّااو فاارياً ٹٲااِ ًت، ٥ٺْااو ّٲجااٸ مل اٹ٦يّااي ٥جاال ثااڀ ٥پااو عاابءه ًٹااٌ

 مل ٵابځٌا  ًئٿ، قصابهاً  ًفٺٮاٌا ، ًأ٥پابهاً  قعابت  مٹاٴ  يف اٍازٌ٭ٌا  ًٹٶنيټ
َ ، ًٽ٦زٚال ، ٽ٦زپال  ٽاڀ ، ا٩رتاها ّجبٹٌا ٰ ، ًٽورٚا ، ًِٽَازٶٮ  ًٽٌ٭ا

 .  (1)(ًٽزٌٵٸ، ًځبٕو، ًٽنٌٖه، ًٽَز٦ ، وًٽَز٢ي
ًأّابه ٽإٹا٬ ـبياٌٷ ئىل    ، ًىٶنا اځٲَپذ األځلٹٌ ئىل كًّاالد 

 ُ  (3)ثٲٌٹااو0 ))صاابه ثبؾبوّااخ (2)أٿ ٽلّنااخ ٝٺْبٝااخ ٽااڀ ځٖااْت فاارياٿ اٹ٦اابٽو

                                                 

 .140-2/139، عالّ( أعُاٍ األ1)

( خريإ ايعاَطٟ َٔ َٛايٞ املٓكٛض بٔ أبٞ عاَط صهِ املط١ٜ َٚٓاطل َـٔ ؾـطم   2)

ّ(، ٜٓظـــط: ابـــٔ 1028-1014ٖــــ/  419-405) األْـــسيؼ ٚٚغـــطٗا أٜـــاّ ايؿتٓـــ١ 

 .2/201; ابٔ ارتطٝا، أعُاٍ األعالّ، 2/194غعٝس، املػطب يف ص٢ً املػطب، 

غه بٓاٖا ارتًٝؿ١ عبس ايـط ٔ ايٓاقـط   ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ع٢ً ايبضط املت3ٛ)

 .537م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، ّ 955ٖـ/ 344غ١ٓ 
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ًٽٺااٴ ًاكُ ، ٭پٺٶيااب أهث٦ااخ ٥ْااو ٍاانخ ًأهث٦ااخ أّاايو    ، ىااا 435ٍاانخ 
 Daezaًعْااابٿ ًثْبٍاااخ (1)قُ

 (5) ًأهعٌځاااخ (4)ٞخًثَااا (3)ًّاااٌمه، (2)
ًمل ّٶاااڀ يف اٹضاااٌاه أًٍااا٤ ٥پاااالً   ، (6)ًثبعاااخ ًٝٺْبٝاااخ ًّااانزغْٺخ 

ًمباڀ ځَازج٦ل أٿ ّٶاٌٿ فارياٿ اٹ٦ابٽوُ ًٕاٸ ئىل ثبعاخ        ، (7)ٽنو((
ًمٹااٴ ألٿ ځٮااٌمه اٽزاال ٽااڀ ّااوٯ األځاالٹٌ ؽزااَ عْاابٿ   ، ًٝٺْبٝااخ
 .أٽب ٽنبٰٝ ٩وة األځلٹٌ ٭ٲل رٲبغبزيب ٱٌٍ أفوٍ، (8)ًثْبٍخ

يف ئّاجْٺْخ ثٲْابكح اٹٲبٙاِ فبپال     ( 9)اٹٺقپاْ  ئم ١يو ثين ٥جبك 

                                                 

(1   ٕ ٚغطبـٞ  ، ؾـطقٞ عًـ٢ ايٓٗـط   ، ( َس١ٜٓ باألْسيؼ قطٜب١ َٔ غطْاطـ١ هلـا بابـا

 .604م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، ع٢ً خٓسم

; 15م ، ص١ األْؿؼؾط، ابٔ غايا: ٜٓظط، ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ َٔ أعُاٍ رٝا2ٕ)

 .94م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، ٜاقٛج

، ( َس١ٜٓ أْسيػـ١ٝ َـٔ أعُـاٍ نـٛض٠ رٝـإ َؿـٗٛض٠ بهخـط٠ املٝـاٙ ٚايبػـاةني         3)

 .351م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قسميـ١، ةعـس َـٔ أعُـاٍ نـٛض٠ رٝـإ لش املػـاؾ١ بُٝٓٗـا حالحـ١          4)

ٔ غايا، ؾطص١ األْؿؼ، م2/598ع١ٖ املؿتام، َطاصٌ، ٜٓظط: اإلزضٜػٞ، ْ  .15; اب

( َس١ٜٓ باألْسيؼ َٔ أعُاٍ نٛض٠ رٝإ ٜٓػا ليٝٗا ستُس بٔ ٜٛغـ بٔ 5)

 .26م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، األ ط َٔ غالطني غطْاط١

( ٚةًؿظ أٜهًا ؾٓتزاي١ ٖٚٞ َٔ َسٕ ؾطم األْسيؼ يف ططف نٛض٠ ةسَري 6)

 .347م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ظطٜٓ، مما ًٜٞ ادتٛف

 .252م ، ( ةاضٜذ األْسيؼ7)

 .2/163، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا8ٕ)

( بٓٛ عباز َٔ با رتِ عطاف بٔ ْعِٝ ايًدُٞ لىل األْسيؼ ٚمتهٓٛا يف أٜاّ 9)

ّ صتـ٢ غـكٛطٗا    1023ٖـ/ 414ايطٛا٥ـ َٔ لقا١َ زٚي١ هلِ اَتسج َٔ غ١ٓ 

ّ ، ابــٔ ارتطٝــا : ٜٓظــط، ّ 1091ٖـــ/ 484 بٝــس املــطابطني غــ١ٓ  ، أعُــاٍ األعــال

  .226-222م ، ةاضٜذ ايعطب، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ; 2/147-166
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ثااڀ ئغبب٥ْااٸ ثااڀ ٥جاابك ًاٍاازٲالؿبټ ذبااب ًرْااٶْٸ كًٹااخ ؿبااټ ٭ْيااب      
ًإٔاجؾذ   (1)ٻ(1391-1323ىا/ 484-414 ٥بٽبً)اٍزپود مبٌاً ٽڀ ٍز 

ٝٺْبٝااخ زبااذ ؽٶااټ ثااين ٥جاابك ْٝٺااخ رٺااٴ اؾباالح ئم ٵبځااذ ٽااڀ أًىل  
ٽب اٍاازٌٹٌا ٥ٺااَ اؾبناابٰٝ اٹاات ٙااپيب ثااين ٥جاابك ئىل كبزٺٶاابصبټ ٥ناال  

 ٩Slivesوة األځلٹٌ ؽزَ ّٺت
 .(3)ًٹجٺخ (2)

ئىل األځاالٹٌ ٍاانخ  Almoravides, Los (4)ًث٦اال ٥جااٌه اؾبااواثٞ 
ٻ ًىٌ اٹ٦جٌه اٹضبٹش شبٶنٌا ٽڀ اٹَْٞوح ٥ٺاَ اٹ٦لّال ٽاڀ    1393ىا/483

ٵپب اٍزٞب٥ٌا ٽڀ ئؽٶبٻ ٍاْٞوصبټ ٥ٺاَ ٽلّناخ    ، (5)اؾبلٿ األځلٹَْخ
ًثانٹٴ  ، (6)ٻ1391ىاا/  484ٝٺْبٝاخ ًمٹاٴ ٍانخ    ئّجْٺْخ دبب ٭ْيب ٽلّنخ 

                                                 

، اذتًـــ١ ايػـــريا٤، ابـــٔ اببـــاض; 424م ، مجٗـــط٠ أْػـــاب ايعـــطب، ( ابـــٔ صـــع1ّ)

 .143م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘; 4/337، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 2/34-35

ٟ : ٜٓظـط ، ٖٚٞ بكبًـٞ َسٜٓـ١ بارـ١   ، يؼ( َس١ٜٓ ةكع يف غطب األْس2) ، اذتُـري

 .342م ، ايطٚض املعطاض

 .2/151، أعُاٍ األعالّ، ( ابٔ ارتطٝا3)

( ٜطرع ةأغـٝؼ ايسٚيـ١ املطابطٝـ١ لىل قبًٝـ١ ملتْٛـ١، لصـس٣ بطـٕٛ قـٓٗار١ َـٔ          4)

ّ عًـ٢ أغـاؽ ايعكٝـس٠     1056ٖــ/  448ايواْؼ، ٚقس قاَث ايسع٠ٛ املطابطٝـ١ غـ١ٓ   

٘ ملت١ْٛ ايس١ٜٝٓ اإلغالَ ١ٝ ع٢ً ٜس عبس اهلل بٔ ٜاغني ادتعٚيٞ، ٚقس ةععُث قبًٝت

ادتٗاز هلصٙ ايسع٠ٛ يف بالز املػطب أًٚب حِ األْسيؼ بعس شيو، ٜٓظط: ابٔ األحري، 

; ابــٔ عــصاضٟ، ايبٝــإ املػــطب،    310-291األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ، م    

 .127-122; ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م 4/7-11

ٕ ، ابٔ بًكني: يًُعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ ٜٓظط (5) ; َٚـا بعـسٖا   -169م ، ايتبٝـا

 .100-98م ، املعزا، املطانؿٞ

ٔ األحري; 22-21م ، قال٥س ايعكٝإ، ( ابٔ خاقا6ٕ) األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ، اب

 .َٚا بعسٖا 312م ، ايتاضٜذ
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ًٵبځاذ يف ١اٸ اؼبٶاټ اؾبواثٞاِ     ، إٔجؾذ فب٦ٙخ ٹنٮاٌم اؾباواثٞ   
ث٦ْاالح ٥ااڀ األؽااالاس اٹَاابفنخ اٹاات روٵااايد ًٱزااناٳ يف اٹض٪اااوّڀ      

  .  األ٥ٺَ ًاألًٍٜ ٽڀ األځلٹٌ
ئم ٍاو٥بٿ  ، مل رَزپو ٽلّنخ ٝٺْبٝخ ٌّٝالً زبذ اؼبٶټ اؾبواثِٞ

ٻ ث٦اال ١يااٌه اٹاال٥ٌح   1144ىااا/ 539خ ٽااب فوعااذ ٥ااڀ ٝب٥زاايټ ٍاان  
 Almohades, Losاؾبٌؽلّااخ

(1)  ٌ ًٱاال ، يف أًافااو ٥ياالىټ ثبألځاالٹ
أّاابه اثااڀ ٥اااناهُ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))ًيف ىااانه اٹَاانخ ١ياااود يف      

 (2)٭أًٷ ٽاڀ ٱابٻ ثال٥ٌصبټ ذباب أىاٸ ٽبهرٺاخ      ، األځلٹٌ ك٥ٌح اؾبٌؽلّڀ
٥ٺاَ   ،صټ فبٹٮذ ث٦ل مٹٴ ٝٺْبٝاخ ، يف اٹَبث٤ ٥ْو ٽڀ هث٤ْ األًٷ

 .  (3)اؾبواثٞ  ًكفٺذ يف ك٥ٌح اؾبٌؽلّڀ((
ًث٦ال مٹاٴ شبٶاڀ اػباِْ اؾبٌؽاالُ ر٦بًځاو اػبْاٌُ األځلٹَاْخ اٹاات        
ف٦ٚذ ٹٺپٌؽلّڀ ٽڀ اتٍزْالء ٥ٺَ ٽلّنخ ٝٺْبٝاخ ًؽٖاڀ اٹٲٖاو    

                                                 

ٗـا  ( قاَث زٚي١ املٛصسٜٔ ع٢ً لحط صطن١ ز١ٜٝٓ ظٗطج يف بالز املػطب ةعع1ُ)

ستُس بٔ عبس اهلل بٔ ةَٛطج املًكا باملٗسٟ ايصٟ ٜٓتُٞ لىل قب١ًٝ َكُٛز٠ 

ٚؾعاًل ، ٚغع٢ املٛصسٕٚ لىل لْٗا٤ صهِ املطابطني يف ملػطب ٚاألْسيؼ، ايوبط١ٜ

ّ ٚأصهُٛا  1146ٖـ/ 541متهٓٛا َٔ شيو لش زخًٛا عاقُتِٗ َطانـ غ١ٓ 

ابــٔ : تؿاقــٌٝ ٜٓظــطملعٜــس َــٔ اي، غــٝططةِٗ عًٝٗــا حــِ عــوٚا لىل األْــسيؼ 

، املطانؿــٞ; َٚــا بعــسٖا  320م ، األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ   ، األحــري

  .َٚا بعسٖا 172م ، األْٝؼ املططب، ابٔ أبٞ ظضع; 149-143م ، املعزا

ٟ : ٜٓظـط ، ( َس١ٜٓ ةكـع غـطب األْـسيؼ عًـ٢ ْٗـط بطًٝـٛؽ      2) ايـطٚض  ، اذتُـري

 .521م ، املعطاض

 .4/105، ( ايبٝإ املػطب3)
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٥اخ ؿباټ كًٿ ٱزابٷ ٍانخ     ٱٺ٦ت ئّجْٺْخ ٽڀ عيخ اٹ٪وة اٹٺز  ٱلٽزب اٹٞب
لُ اؼبٖاابه ؽااٌٷ ٽلّنااخ   صااټ ٙااوة اػبااِْ اؾبٌؽاا   ، (1)ٻ1146ىااا/ 541

ًٱاال ٥ٺااٰ اثااڀ ٥ااناهُ  ، (2)ئّااجْٺْخ ًٍااٲٞذ ثأّاالّيټ يف اٹَاانخ ځٮَاايب  
ًٽْااَ اػبپْاا٤ ث٦اال ٽااب أٝااب٣ أىااٸ ٝٺْبٝااخ      ، ...٥ٺااَ مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))  
ًًٕاااٸ اػبپْااا٤ ئىل ئّاااجْٺْخ ٭ؾٖاااوًىب ثاااواً ًحباااواً ، ًؽٖاااڀ اٹٲٖاااو

٥ًٺاااَ ىااانا ٦ّااال أىااابيل ٝٺْبٝاااخ يف ٽٲلٽاااخ   ، (3)٭ٮزؾياااب اهلل ر٦ااابىل((
ٹَااْ  اٹاانّڀ ځبٕااوًا اٹلًٹااخ اؾبٌؽلّااخ ًٱاابرٺٌا زبااذ ٹٌائيااب ٙاال        األځل

 .اؾبواثٞ 
ًث٦اال ٍااْٞوح اؾبٌؽاالّڀ ٥ٺااَ ٽلّنااخ ئّااجْٺْخ أًٵٺااذ ٽيپااخ ئكاهصبااب  

َ   (4)ئىل أفاٌُ اؾبيالُ ثاڀ راٌٽود     ٥ًٺاَ ٽاب ّجاالً   ، ٥جاال اٹ٦يّاي ٥ًَْا
األٽااو اٹاانُ ك٥ااب أىاابيل ث٦اا٘ ، ٵبځااذ ٽ٦بٽٺزاايټ ٍااْئخ ألىاابيل ئّااجْٺْخ

ٹٺقوًط ٥اڀ ٝب٥اخ اؾبٌؽالّڀ ًٽنايټ أىابيل ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ        ٽلٿ ئّجْٺْخ 
٥ًناالٽب ٥ٺااټ اؽبٺْٮااخ اؾبٌؽاالُ ٥جاال   ، ٻ1148ىااا/ 543ًٵاابٿ مٹااٴ ٍاانخ 
ٻ( ثزٺااٴ األًٙااب٣ ثاابكه ٥ٺااَ  1162-1129ىااا/ 558-524اؾبااإٽڀ ثااڀ ٥ٺااِ)

اؼباابٷ ثاهٍاابٷ ٱااٌاد ٥َااٶوّخ إلفٚااب٣ اؾبناابٰٝ اؾبزپااوكح ًئهعب٥يااب ئىل  
                                                 

، عــالّ: ٜٚٓظــط أٜهــًا; 35م ، قػــِ املٛصــسٜٔ، ايبٝــإ املػــطب، ابــٔ عــصاضٟ( 1)

 .182م ، ايسٚي١ املٛصس١ٜ باملػطب

 .363-362م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ( ابٔ األحري2)

 .35م ، قػِ املٛصسٜٔ، ( ايبٝإ املػطب3)

ٌ ايػٛؽ َٚٔ قب١ًٝ ٖطغ١ ايوبط١ٜ، ضصٌ يط4ً) ِ ( ستُس بٔ ةَٛطج َٔ أٖ ا ايعً

باملؿــطم حــِ عــاز لىل املػــطب ٚأغــؼ زٚيــ١ املٛصــسٜٔ ٚةػــ٢ُ باملٗــسٟ ٚاملعكــّٛ،      

ّ، ٜٓظط:  1129ٖـ / 524ٚخاض ايعسٜس َٔ املعاضى نس املطابطني صت٢ ٚؾاة٘ غ١ٓ

 .137-126; املطانؿٞ، املعزا، م 142ايبٝصم، أخباض املٗسٟ بٔ ةَٛطج، م 
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 مٹٴ ثٲٌٹاو0 ))ًمٹاٴ أځاو ؾباب ه٭ا٤ ئىل      ًٱل أّبه اثڀ ٥ناهُ ئىل، اٹٞب٥خ
٥جاال اؾبااإٽڀ ٽااب ٭٦ااٸ ٥جاال اٹ٦يّااي ٥ًَْااَ أفااٌا اؾبياالُ ثاّااجْٺْخ ٽااڀ     

١ًياو ٽاڀ   ، اٍزٞبٹخ أّلّيپب ٥ٺَ أىٺيب ٥ًٺاَ األځلٹَاْ  اوابًهّڀ ؿباب    
ًأفاان ، أفااٌُ اؾبياالُ ثاّااجْٺْخ ٽاانىت يف ٱزااٸ اٹناابً ًئثبؽااخ اٹاالٽبء

ٕاابؽت ٹجٺااخ  (1)اٹجٞوًعااِ صااټ ر٪ااريا ٥ٺااَ، األٽااٌاٷ ًارٖاابٷ ات٥زاالاء
ًًعاو  ، ..،.٭ٮو ثنٮَو ٥نايپب ، ٭ٮيټ مٹٴ ٽنيپب، ٥ًيٽب ٥ٺَ اإلّٲب٣ ثو

ًأ٥ٺااڀ ، يف اؼباا  ئىل ٝٺْبٝااخ ًؽٖااڀ اٹٲٖااو ٽااڀ صٲٮيپااب ًٽٺٶيپااب   
٭ج٦ش ٥جل اؾبإٽڀ ًاٹْابً ٥ٺاَ ئّاجْٺْخ أثاب ٦ّٲاٌة ٌٍّا٬ ثاڀ        ، ..،.ځٮبٱو

  ُ ْپبٿ ًفااوط أثااٌ ٦ّٲااٌة ثااڀ ٍااٺ   ، ..،.ٍااٺْپبٿ ث٦َااٶو ٽااڀ اؾبٌؽاال
٭٦َااٶو ، ٭ٮااو اٹجٞوًعااِ ٽااڀ اٹ٪ااوة ًعيااخ ّااٺت ، اؾباانٵٌه ئىل ٹجٺااخ

، اؾبٌؽلًٿ ًٽڀ رج٦يټ ٽڀ اٹوؤٍابء األځلٹَاْ  يف ٭ٖاٸ اٹْازبء ًاٹاربك     
ًشببكٍ ٩ايً اؾبٌؽالّڀ   ، ..،.٭لًؿ ځ٢و ٬ٌٍّ اٹجٞوًعِ ثٞٺْبٝخ ًځ٢وىب

      ٌ ًأٹيٽاٌىټ ٢٥اْټ   ، رٺٴ اػبيخ ؽزاَ أځٶاوًا ثاالك اٹ٦الً ٩اوة األځالٹ
 .  (2)ًًٕٺٌا ئّجْٺْخ ٽٌ٭ٌهّڀ ٽنٌٖهّڀ((، ..،.وةاؼبوة ًاٹٶ

ًيف ٥يل اؽبٺْٮاخ اؾبٌؽالُ أثاِ ٦ّٲاٌة ٌٍّا٬ ثاڀ ٥جال اؾباإٽڀ         
ٻ( ر٦وٙاذ ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ ؿبغاٌٻ ٽاڀ       1184 – 1162ىا/ 558-583)

                                                 

 غــطب األْــسيؼ يف ْٗاٜــ١  ( ٖــٛ ٜٛغـــ بــٔ أ ــس ايبططٚرــٞ اصــس ايخــٛاض يف  1)

، املـطابطني ٚنــإ قــس ًَــو يبًــ١ ٚصــاضب رٝــٛف املــطابطني ٚاغــتٛىل عًٝٗــا 

املػـطب يف صًـ٢   ، ابـٔ غـعٝس  ; 206-2/204، اذت١ً ايػـريا٤ ، ابٔ ابباض: ٜٓظط

 .6/312، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 1/119، املػطب

ي١ اإلغالّ زٚ، عٓإ: ٜٓظط أٜهًا; 40-38م ، قػِ املٛصسٜٔ، ( ايبٝإ املػطب2)

 .329-3/328، يف األْسيؼ
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 Santaremٱجااٸ ځٖاابهٍ ٽلّنااخ ّاانرتّڀ
ٻ 1165ىااا/561ًمٹااٴ ٍاانخ (1)

ثااڀ ئثااواىْټ ثااڀ األٽاو اٹاانُ ك٥ااب ًايل ئّااجْٺْخ اٹْااْـ أثاِ ٥جاال اهلل   
٭غياااي ظبٺاااخ ٥َاااٶوّخ ٽٶٌځاااخ ٽاااڀ اؼبٮااابٟ   ، ئغبب٥ْاااٸ ٹاااوك٥يټ

، (2)ًاٹ٦ااوة ًعناال ئّااجْٺْخ أًىل ٱْبكصبااب ئىل أثااِ اٹ٦ااالء ثااڀ ٥اايًٿ 
ًشبٶنااذ اٹٲااٌاد اؾبٌؽلّااخ ٽااڀ ىيميزاايټ ًاٍاازنٲند ٽناايټ اٹ٪ناابئټ        

٥ًٺَ ئصاو مٹاٴ اتځزٖابه ٭ٲال     ، ٵپب مت أً اٹ٦لّل ٽنيټ، ًاألٍوٍ
ٺْخ خبرب ىنه اؾبٌٱ٦خ ئىل اؽبٺْٮاخ اؾبٌؽالُ أثاِ    ث٦ش ًايل ٽلّنخ ئّجْ
ًٱل أّبه اثڀ أثِ ٕابؽت  ، ًث٦ش ئٹْو ّْٶوه، ٦ّٲٌة ٭َو ثنٹٴ

ًٙاوثذ طبٺاخ مٽْپااخ ٽاڀ ځٖاابهٍ    ، ...اٹٖاالح ئىل مٹاٴ ثٲٌٹااو0 ))  
٥ٺااَ ځ٢ااو ٝٺْبٝااخ عيااي يف ارجااب٥يټ اؼبٮاابٟ   –أ٥بكىااب اهلل–ّاانرتّڀ 

ْٺْخ ًطبٺااخ ٽااڀ اٹٌإااٺ  ٽ٦ااو ًأثااب اٹ٦ااالء ثااڀ ٥اايًٿ يف عناال ئّااج
ًأځٲاانًا اٹ٪ناابئټ ٽناايټ ًىيٽااٌىټ  ، اٹ٦ااوة اٹٌإااٺ  ٽ٦ااو ٭ااأكهٵٌىټ 

٥ًااو٫ ، ٩ًاايًىټ ًاٍاازبٱٌا ٽااڀ ٍااٺجيټ ٽبئااخ ٭ااوً ًطبٺااخ أ٥ااالط   
     .  (3)األٽري ذبنا اٹٮزؼ ٭ْٶو اعزيبكه ًعيبكه((
، ٻ(1226-1224ىااا/624-621ًيف ٥ياال اؽبٺْٮااخ اؾبٌؽاالُ اٹ٦اابكٷ)   

خ ٝٺْبٝاخ ؿبغاٌٻ ٽاڀ ٱجاٸ ځٖابهٍ      ر٦وٗ ئٱٺْټ اٹْو٫ دبب ٭ْو ٽلّنا 

                                                 

، ٖٚٞ ع٢ً ْٗط ةار١، ( َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ َتك١ً بأعُاٍ نٛض٠ بار1١)

 .346م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

(2     ٟ : ٜٓظـط ، ( أبٛ ايعال٤ بٔ ععٕٚ ٚايٞ َسٜٓـ١ ؾـطٜـ يف بساٜـ١ ايعٗـس املٛصـس

 .3/374، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ

ٔ باإلَا١َ، م ( ةاضٜذ 3) ّ يف األْسيؼ، 304امل  .3/20;ٜٓظط أٜهًا:عٓإ، زٚي١ اإلغال
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 ّٲاٌكىټ ٽابهرڀ ٍبځْاْي ًىاٌ اثاڀ ٩اري ّاو٥ِ ؾبٺاٴ اٹربر٪ابٷ          (1) ٹٌْٿ
Portugal
، (ٻ1248 -1223ىاا/ 623-646) Sancho IIٍبځٌْ اٹضبځِ (2)

ًٱااال ٥اااربد ٱٌاراااو عجااابٷ ،  Leonًكفاااٸ يف فلٽاااخ ٽٺاااٴ ٹْاااٌٿ
، ًٍااابهد عنٌثااابً ؽزاااَ ًٕاااٺذ ئىل أهاٙاااِ اٹْاااو٫   ، اٹْااابهاد

ًٱل ًعل اؽبٺْٮاخ اٹ٦ابكٷ   ، ٹٶضري ٽڀ اٹ٪نبئټ ًاٹَ ًاٍزٌٹذ ٥ٺَ ا
ٍ  (3)أفٌه أثٌ اٹ٦ال ًًىّوه اثڀ ٌّعبٿ ، ٥بعيّڀ ٥ڀ ٽٌاعيخ اٹنٖابه

ًاؽزْاالد ، ٹاانا اٍاازنٮو اؽبٺْٮااخ اٹ٦اابكٷ اٹناابً، ًظببّااخ ٽلّنزاايټ
ًٍاابهد ىاانه ، ئم اعزپاا٤ ٽااڀ اٹٮوٍاابٿ مبااٌ ٽبئااخ ٭اابهً، طباا٥ٌيټ

هٍ ٥ٺاَ ٽٲوثاخ ٽاڀ ٽلّناخ     اػبپ٣ٌ ئىل ٩وثِ ئّجْٺْخ ؾبٌاعياخ اٹنٖاب  
ٍ     ، ٻ1225ىا/622ٝٺْبٝخ ٍنخ ، ٥ًنال ًٕاٌؿبټ اځٲا٘ ٥ٺاْيټ اٹنٖابه

ئم ٱاله ٽاڀ ٱزاٸ ٽاڀ اؾبَاٺپ  يف ىانه       ، ًٱزٺٌا ًأٍوًا اٹٶضري ٽنيټ
 .  (4)٥ًو٭ذ ىنه اؾب٦وٵخ ثبٍټ ٽٌٱ٦خ ٝٺْبٝخ، اؾبٌٱ٦خ ث٦لح قت٫

ٍ  ًيفًٱل ٭ٖٸ اؼبپريُ ٥ڀ ىنه اؾبٌٱ٦اخ ثٲٌٹاو0 ))    األًىل طبابك
َ  اٹٌٱ٦ْاخ  ٵبځاذ  ًٍازپبئخ  ٥ًْوّڀ اصنز  ٍنخ ٽڀ  اّاجْٺْخ  أىاٸ  ٥ٺا

                                                 

عتسٖا َٔ ايؿُاٍ أؾتٛضٜؼ ، ( ةكع ممًه١ يٕٝٛ يف ؾب٘ ادتعٜط٠ األٜبري1١ٜ)

، َٚٔ ايؿطم ٚادتٓٛب ايؿطقٞ قؿتاي١ ايكسميـ١ َٚـٔ ادتٓـٛب ابغـتعاَازٚض    

 .1/320، ايػٓسغ١ٝاذتًٌ ، أضغالٕ: ٜٓظط، َٚٔ ايػطب رًٝك١ٝ ٚبالز ايوْػاٍ

( ةكع ممًه١ ايوةػاٍ غطب ؾب٘ ادتعٜط٠ األٜبري١ٜ ع٢ً َكا ْٗط آْ٘ ع٢ً 2)

 .731، 2/725، ْع١ٖ املؿتام، اإلزضٜػٞ: ٜٓظط، احملٝه األطًػٞ

( ٖٛ أبٛ ظٜس عبس ايط ٔ بٔ َٛغ٢ بٔ ٜٛرإ اهلٓتاْٞ ٚظٜط ارتًٝؿ١ ايعازٍ 3)

ــٞ ظضع ; 175 -174م، ايــطٚض املعطــاض ، اذتُــريٟ: ٜٓظــط، املٛصــسٟ ــٔ أب ، اب

 .244، األْٝؼ املططب

 .4/354، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا4ٕ)
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َ  اٹ٪وثٌْٿ اٹوًٻ ٭أ٩به، ٝٺْبٝخ ثٮؾٔ  ٽاب  ٭٪نپاٌا ، اػبياخ  رٺاٴ  ٥ٺا
 ثبّاجْٺْخ  ٌّٽئان  اؾب٪اوة  ٕابؽت  ًاٹ٦ابكٷ ، إٔبثٌا ٽب ًٍبٱٌا ًعلًا
 ًت، األٽاو  ًأّاْبؿ  اٹلًٹاخ  أىاٸ  ًٽ٦يپاب ، ٌّعابٿ  ثڀ ىّل أثٌ ًًىّوه
ٰ ، أكثاو  ٱال  األٽاو  ٵبٿ ئم، نلىټ٥ ٽل٭٤ ًت ٹلّيټ ٩نبء  اٹلًٹاخ  ًهًځا
َ  ٹاو  أ٩ري أً ٽْٖجخ اٹنبً ٽڀ ثو ځيٹذ ًٽڀ، ر٪ري ٱل  مل ٍاوػ  ٥ٺا
 ٱجاٸ  اّاجْٺْخ  ثٺا٨  اٹاوًٻ  ىاإتء  فرب ًٵبٿ، ځٖرياً جيل ًت ٽ٪ْضبً ّوط
 ٭ٺپاب ، اػبابٽ٤  اؾبَاغل  يف اٹ٦بٽخ ٽڀ ٵضري طب٤ ًاعزپ٤، ثأّبٻ مٹٴ
 ٥ٺاااَ اپٺٌځاااو بٹَاااٺٞبٿث ٭ٖااابؽٌا ٱااابٽٌا اػبپ٦اااخ ٕاااالح ٽاااڀ ٭اااو٧
ُ  فاوط  اٹَاجذ  ّاٌٻ  ٵبٿ ٭ٺپب، اؽبوًط ُ  اؾبنابك ً  ّنابك  ثابؽبوًط  اٹناب
 مٹاااٴ يف ث٦ٚااايټ ًفاااوط، ًربيااايًا مٹاااٴ يف أفااانًاً، اٹ٦ااالً ئىل
ً  علّ األؽل ٌّٻ ٵبٿ ًؾبب، اٹٌْٻ َ  ٭قوعاٌا ، اؽباوًط  ثبٹناب  ٵاٸ  ٥ٺا
 ٵپااب ، ٍااالػ ًث٪ااري  ثَااالػ، ًٕاا٪بهىټ  ٵجاابهىټ، ًمٹااٌٷ  ٕاا٦ت
 عياخ  يف طب٦ياټ  ٭زٶبٽاٸ ، ًاػبنبد اٹجَبر  يف ځيىيټ ئىل يوعٌٿ
، اؾببئااخ كًٿ ئت اؽبْااٸ ٽااڀ ٽ٦يااټ يااوط ًمل، األؽاال ّااٌٻ ٝٺْبٝااخ
 ًأٵضااو، األٍااٺؾخ ًثأّاالّيټ اٹااله٣ً ٥ٺااْيټ، ٙااقټ ٥االك يف ًاٹااوًٻ
 األٍاٌاٯ  أىٸ ىټ ًئمنب، ٹو ٱله ت ٽب ئتّ ٍالػ ث٪ري اؾبَٺپ  ٤ْطب
ِ  ثاڀ  اهلل ٥جال  پال فب أثاٌ  اػبنال  ٽاڀ  فوط ٭ْپڀ ًٵبٿ، ًاٹجب٥خ  أثا
 ت اٹانّڀ  ًاٹ٪٩ٌبء اٹو٥ب٣ ىإتء ٽڀ ثبؼبوة أ٥ٺټ ًىٌ، ّيّل ثڀ ثٶو
 ٥ٺااْيټ ٭ااأثَ، اٹ٦االً ٹٲاابء ئىل ذبااټ ّٖااري أٿ ثااو ٭ٖاابؽٌا، ٪ٮٺااٌٿّ

 ي يټ٭اا، ثاابٹٲٌٷ ًقمًه ًٍااجٌه اٹٺٲاابء ئتّ ٥ٺْااو ٭ااأثٌا، ًؽاانهىټ ًااابىټ
، وًهّاا مل ٽااب هأًا ئم، اؽبْااٸ ٽااڀ ٽ٦ااو ٵاابٿ ًٽااڀ ىااٌ ٥ناايټ ًاځٖااو٫



41 

 اٹااوًٻ هأٍ ٭ٺپااب، ثااو ؿبااټ ٝبٱااخ ت ٽااب ًأثٖااوًا، ٦ّاابّنٌه مل ٽااب ٥ًاابّنٌا
َ  ٽابٹٌا  مٹٴ  يف أفانًا  ؿباټ  ٽَازٲجٺ   هأًىاټ  ٭ٺپاب ، اٹ٦بٽاخ  أًٹئاٴ  ٥ٺا
، ٵاضري  ٽنايټ  ًأٍاو ، ٵاضري  ثبٹٲزاٸ  ٽنايټ  ٭اأ٭ين ، ذباټ  اٹٲزاٸ  ٭ٌٱ٤ اٹٮواه
َ  ٽاڀ  ٽٲالاه  يف يزٺٮاٌٿ  ث٦ل اٹنبً ًٵبٿ، ٵضري ًأ٭ٺذ  ٥ٺْاو  اٹٲزاٸ  أرا
 ٥ْاوّڀ  ثٺ٪اٌا  ّٲاٌٷ  ٭ابؾبٶضو ، ًٽٶضاو  ٭پٲٺاٸ ، ًاألٍَْاوُ  اّاجْٺْخ  أىٸ ٽڀ
 ٽزٌعيابً  اّاجْٺْخ  ٽاڀ  اٹ٦ابكٷ  ًفاوط ، أ٥ٺاټ  ٭بهلل، مٹٴ كًٿ ًٱْٸ، أٹٮبً
ِ ، اٹَانخ  ىانه  ٽاڀ  اٹٲ٦لح مُ يف ٽواٵِ ؽٚوح ئىل ٍ  ٍانخ  ًىا  ئؽال

ًٱال ًٕا٬ اثاڀ ٥جال اؾبٺاٴ اؾبواٵْاِ ٽٌٱ٦اخ         ، (1)((ًٍازپبئخ  ٥ًْوّڀ
   .(2)ٽٌٱ٦خ ٢٥ْپخ ًٽٺؾخ كاٽْخ((ٝٺْبٝخ ثأاب))

صاااټ ٝپااا٤ اٹنٖااابهٍ األٍاااجبٿ يف عجاااخ اٹ٪اااوة ؾباااب ؽٲٲاااٌه ٽاااڀ   
٭ج٦اال ٥اابٻ ٽااڀ ىاانه اٹنٶَااخ اٹاات ؽٺااذ ثبؾبَااٺپ  )أُ  ، ٽٶبٍاات
ٻ( ىبعټ اٹنٖبهٍ ٽلّنخ ٝٺْبٝخ ٽوح أفاوٍ ثٲْابكح   1226ىا/623 ٍنخ

 Castillaٽٺاٴ ٱْازبٹخ  
ىاا  Fernando III (614-653٭وځابكً اٹضبٹاش    (3)

/1217-1252 ِ اؾبزپااااوك ٥ٺااااَ اؼبٶااااټ   (4)ٻ( ثبٹزؾاااابٹ٬ ٽاااا٤ اٹجْبٍاااا
                                                 

 .395م ، ( ايطٚض املعطاض1)

 .5/28، ( ايصٌٜ ٚايته2١ًُ)

( ةكع ممًه١ قؿتاي١ بني رباٍ أؾتٛضٜؼ ٚبػكا١ٜ َٔ ايؿُاٍ ٚأضاغٕٛ َـٔ  3)

اذتًــٌ ، ٕأضغــال: ٜٓظــط، ايؿــطم ٚيٝــٕٛ َــٔ ايػــطب ٚاألْــسيؼ َــٔ ادتٓــٛب     

 .16م ، قؿتاي١، اذتػٝٓاٟٚ; 318-1/317، ايػٓسغ١ٝ

ٔ       ٖــٛ ( 4) ــؤَ ــس امل ــٔ عب ــٔ ٜٛغـــ ب ــس اهلل بــٔ ستُــس ب املعــطٚف  أبــٛ ستُــس عب

بايبٝاغٞ خًع بٝع١ ايعازٍ املٛصسٟ ٚأعًٔ ْؿػ٘ خًٝؿ١ ٚاغتعإ بايٓكاض٣ 

، اذتُــريٟ: ٜٓظــط، ّ 1226ٖـــ/ 623ٖٚــارِ لؾــب١ًٝٝ لب أْــ٘ ؾؿــٌ ٚقتــٌ غــ١ٓ  

 =;271م، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; 122م ، املعطاضايطٚض 
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٥ًاربًا  ، ئم ٍبه اؾبزؾابٹٮ  ثٲاٌاصبټ ثبربابه ٽلّناخ ئّاجْٺْخ     ، اؾبٌؽلُ
٥ًٺَ ئصاو مٹاٴ   ، او اٹٌاكُ اٹٶجري ئىل ئٱٺْټ اٹْو٫ ؽْش ٝٺْبٝخ

، فوعذ اٹٲٌاد اؾبٌؽلّخ ًأٷ ئّاجْٺْخ ثٲْابكح أثاِ اٹ٦االء ٹٖالىټ     
ً٭ْياب ىايٻ اؾبٌؽالًٿ    ، ٽلّناخ ٝٺْبٝاخ   ًاّزجٴ اٹٞو٭ابٿ ثابٹٲوة ٽاڀ   
   .  (1)ىيميخ ٵجريح ًٱزٸ ٽنيټ مبٌ أٹٮ 

٭ٲل ف٦ٚذ ٽ٢٦ټ اٹاجالك  ، ٥ًٺَ ئصو فَبهح اؾبٌؽلّڀ ٹٺپ٦وٵخ
ِ    Cordobaًاؼبٖاٌٿ اٹٌاٱ٦اخ ثا  ئّاجْٺْخ ًٱوٝجاخ      ، ٹَاٺٞخ اٹجْبٍا

ثاٸ أٿ أىاٸ ٱوٝجاخ ماصباب ؽْنپاب هأًا      ، (2)ًٽڀ ٙپنيب ٽلّنخ ٝٺْبٝخ
ِ فٺ٦ٌا ٝب٥خ ؽبٵپيب أثِ ٽٌٍَ أفِ اؽبٺْٮخ اٹ٦ابكٷ  رٮوٯ اٹجْبٍ

 .  (3)ًأ٥ٺنٌا ٝب٥زيټ ٹٺجْبٍِ
ًّجاالً أٿ ىاانا اٹنغاابػ اٹاانُ ؽٲٲااو اٹجْبٍااِ ًٍااْٞورو ٥ٺااَ ٽ٢٦ااټ  
، ٽلٿ ًځٌاؽِ األځلٹٌ اٹٌٍَٞ ّغ٦و ٥ٺَ أٿ َّزٌيل ٥ٺاَ ئّاجْٺْخ  

ٻ ًؽابًٷ أٿ   1226ىاا/  623٭َبه ثٲٌارو ٽوح أفاوٍ ثبربابه ئّاجْٺْخ ٍانخ     
ًٹٶڀ أثٌ اٹ٦ال أفٌ اؽبٺْٮاخ اٹ٦ابكٷ ٱال اٍاز٦ل     ، ؽٌؿبب اؼبٖبه ّٚوة
ً٭٦الً فوط ئٹْو يف ؽٌْك اؾبٌؽالّڀ ًأىاٸ اؾبلّناخ ًؽالصذ     ، ئىل ٹٲبئو

ًٱال أّابه اثاڀ    ، ٽ٦وٵخ ٥نْٮخ ث  اٹٞو٭  اځزيذ ذبيميخ اٹجْبٍِ ًٱٌاراو 
٥ااناهُ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))صااټ ځاايٷ اٹجْبٍااِ اؾباانٵٌه ٹ٦نااو اهلل ٥ٺااَ        

                                                                                                

   .274م ، األْٝؼ املططب، ابٔ أبٞ ظضع=

 .4/359، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 121م، ايطٚض املعطاض، ( اذتُري1ٟ)

 .271م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض2ٟ)

 .4/359، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 24م ، ْظِ ادتُإ، ( ابٔ ايكطا3ٕ)
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بٕواً ؿبب ًأثاٌ اٹ٦اال أفاٌ اٹ٦ابكٷ ٭ْياب فببٕاواً ذباب ٭قاوط         ئّجْٺْخ فب
ئٹْااو ث٦َااٶو اؾبَااٺپ  ٭ييٽااو اهلل ٽاا٤ ٽااڀ ٵاابٿ ٽ٦ااو ٽااڀ اٹٶااب٭وّڀ يف    

 .  (1)..((،.اؽببٽٌ ًاٹ٦ْوّڀ ٹٖٮو ٽڀ اٹَنخ اؾبإهفخ
ًٵبٿ ؿبنا اٹنٖاو اٹانُ ؽٲٲزاو اٹٲاٌاد اؾبٌؽلّاخ ٥ٺاَ اٹجْبٍاِ        

و ًثٲْخ اؼبٌٖٿ اٹزبث٦اخ  ئم اهرلد ٝٺْبٝخ ًؽٖڀ اٹٲٖ، ځزبئظ ْٝجخ
 .  (2)٥ًبكد ئىل ٝب٥خ اؽبٺْٮخ اٹ٦بكٷ، إلّجْٺْخ ٥ڀ ٝب٥خ اٹجْبٍِ

٥ًٺااَ ئصااو مٹااٴ اٹنٖااو ٵزاات اٹَااْل أثااٌ اٹ٦ااال ئىل أفْااو اؽبٺْٮااخ     
 ِ ًئٿ ، ...ًكباب عابء يف مٹاٴ0 ))   ، اٹ٦بكٷ ٽڀ ئّجْٺْخ يربه ذبيميخ اٹجْبٍا
، جَااٜ ّاالاىبًاځٲجٚااذ ث٦اال اٹ، احملنااخ ذباانا اٹجاابئٌ ٱاال ثٺ٪ااذ ٽاالاىب  

ًاؼبپاال هلل اٹاانُ أمٷ ٹٺقال٭ااخ اٹ٦بكٹْااخ   ، ًاځزاايَ ئىل ٩بّااخ ت ّز٦االاىب 
٭ٶاب٭و اٹان٦ټ رَازؾْٸ ٥ٺْاو     ، ًأځٖٮيب ٽڀ ٽنبى٥يب ثأكاصبب، أؽل ٥لاصبب

ًاؾبٌؽالًٿ  ، ًؽبعت اٹْاپٌ ٙاٌءىب ؽب٭٢ابً ثا  ١االٻ ٥ًپاب      ، ځٲپبً
أٍارياً ئٿ  ٥بىٽٌٿ ٥ٺَ ئرجب٣ ىنا اٹ٦لً ئىل أٿ ّل٥ٌه ٥ٲارياً أً َّازضجزٌه   

ًٵزاااات يف هثْاااا٤ األًٷ ٽااااڀ ٥اااابٻ صالصااااخ ٥ًْااااوّڀ  ،ّاااابء اهلل ر٦اااابىل
 .  (3)ًٍزپبئخ((

ئم ٍاو٥بٿ ٽاب ٱبٽاذ صاٌهح     ، مل َّزپو اٹجْبٍِ ٝاٌّالً ث٦ال مٹاٴ   
 ىاا 623ًشبٶناٌا ٽاڀ ٱزٺاو ٍانخ     ، ٙله ٽڀ ٱجٸ اٹ٦بٽخ ٽڀ أىٸ ٱوٝجخ

                                                 

 .271م ، قػِ املٛصسٜٔ، ( ايبٝإ املػطب1)

زٚيــ١ ، ; عٓــإ.273-272م ، قػــِ املٛصــسٜٔ، ايبٝــإ املػــطب، ( ابــٔ عــصاض2ٟ)

 .4/360، اإلغالّ يف األْسيؼ

 .272-271م ، قػِ املٛصسٜٔ، ( ايبٝإ املػطب3)
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ًث٦اااش اٹَاااْل أثاااٌ اٹ٦اااال هأٍاااو ئىل اؽبٺْٮاااخ اٹ٦ااابكٷ يف  ، ٻ 1226/
، ٭ٶب٭ئو األفري أٿ ًته ٥ٺَ ٱوٝجاخ ثبإلٙاب٭خ ئىل ئّاجْٺْخ    ،ٽواٵِ

ًٱل أّبه ئىل مٹٴ اثڀ ٥ناهُ ثٲٌٹو0 ))ًيف ىنه اٹَنخ ٱبٽذ اٹ٦بٽاخ  
ٽااڀ أىااٸ ٱوٝجااخ ٥ٺااَ اٹجْبٍااِ اؾباانٵٌه ًٱزٺااٌه ًث٦ضااٌا ثوأٍااو ئىل       
، ئّااجْٺْخ ٭ج٦ضااو اٹَااْل أثااٌ اٹ٦ااال ئىل ؽٚااوح ٽااواٵِ ئىل اٹ٦اابكٷ    

بكٷ عٌاثبً ألفْاو أثاِ اٹ٦اال ث٦ال ٽاب ًهك      ًٵزت ٥ڀ أٽري اؾبإٽن  اٹ٦
ئٹْو ٵزبثو ًٽ٤ هأً اٹجْبٍِ ّزٚپڀ رٲلّټ أفْو أثِ اٹ٦ال اؾبانٵٌه  

 .  (1)٥ٺَ ٱوٝجخ ٽٚب٭خ ٹو إلّجْٺْخ((
ث٦ل مٹٴ فٺ٤ أثٌ اٹ٦ال أفبه اؽبٺْٮخ اٹ٦بكٷ ًك٥اب ٹنٮَاو ًرٺٲات    

ًيف ٥يااله اٙااٞود األًٙااب٣ ، (2)ٻ1226ىااا/624ثبؾبااأٽٌٿ ًمٹااٴ ٍاانخ 
ًأكد ئىل ٱْااابٻ صاااٌهاد ٥لّااالح يف األځااالٹٌ   ، لًٹاااخ اؾبٌؽلّاااخ يف اٹ

 ِ ، (3)تٍااْپب رٺااٴ اٹاات ٱبكىااب فبپاال ثااڀ ٌٍّاا٬ ثااڀ ىااٌك اػبااناٽ
ًٵااابٿ األًٷ ٱااال صااابه ٥ٺاااَ  ، (4)ًفبپااال ثاااڀ ٌٍّااا٬ ثاااڀ األظباااو  

                                                 

 .273م ، قػِ املٛصسٜٔ، ( ايبٝإ املػطب1)

  .273م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض2ٟ)

( ٖٚٛ َٔ غالي١ با ٖٛز صهاّ غطقػـط١ ًَـو َطغـ١ٝ ٚقططبـ١ ٚلؾـب١ًٝٝ      3)

، ٚغطْاط١ َٚايك١ ٚاملط١ٜ بعس اْكطاض زٚي١ املٛصسٜٔ ٚأعًٔ ارتطب١ ايعباغ١ٝ

ٟ  : ٜٓظـط ، 1237ّٖــ/  635ٚناْث ٚؾاةـ٘ غـ١ٓ    قػـِ  ، ايبٝـإ املػـطب  ، ابـٔ عـصاض

ــسٜٔا ــٔ ارتطٝـــا ; 289-288م، ملٛصـ ّ ، ابـ ــاٍ  األعـــال ; 250-2/246، أعُـ

 .266-264م ، ةاضٜذ األْسيؼ، َؤيـ زتٍٗٛ

ستُس بـٔ ٜٛغــ بـٔ األ ـط ايٓكـطٟ َـٔ غـالي١ ايكـضابٞ غـعس بـٔ            ٜطرع( 4)

عباز٠ األْكاضٟ ظٗط يف أٚاخط ايسٚي١ املٛصس١ٜ يف األْسيؼ ٚخهعث ي٘ ايعسٜس 

 غطْاطــ١، ٚأخــص غــًطاْ٘ ٜتػــع بعــس ٚؾــا٠ ابــٔ ٖــٛز، َــٔ املعاقــٌ ادتٓٛبٝــ١ َٚٓٗــا 

 =ٚمتهٔ َٔ ةهٜٛٔ ممًه١ يـ٘ ٚضاحٝـ١ اغـتُطج صتـ٢ ْٗاٜـ١ اإلغـالّ يف األْـسيؼ،       
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ٻ يف ّاوٯ األځالٹٌ ًٍاو٥بٿ ٽاب شبٶاڀ       1227ىاا/ 625اؾبٌؽلّڀ ٍانخ  
اٹْاوٯ ًؽابًٷ   ٽڀ اٹَْٞوح ٥ٺَ ٽ٢٦ټ ٽنبٰٝ األځلٹٌ يف اٹٌٍاٜ ً 

 .  (1)ٽلّ ځٮٌمه ئىل اٹ٪وة األځلٹَِ
ئت أٿ ١ياااٌه فبپااال ثاااڀ ٌٍّااا٬ ثاااڀ األظباااو ٥ٺاااَ اٹَااابؽخ   

ئم ّوع٤ ځَت ٥بئٺخ اثڀ ، اٹَْبٍْخ ٱل ٥وٱٸ زبٲْٰ أؽالٻ اثڀ ىٌك
اٹٌاٱ٦خ ٥ٺاَ ٽٲوثاخ ٽاڀ      Arjonaاألظبو ٵَبكح ٥ٺَ ؽٖڀ أهعٌځخ

و يف رٺاٴ  ًٵابٿ ٹاجين ځٖا   ،  Rio Guadalquivirاو اٹاٌاكُ اٹٶاجري  
٭ٺپب اٙٞوثذ األٽٌه يف اٹلًٹخ اؾبٌؽلّاخ  ، (2) اؾبنٞٲخ ٥ٖجْخ ًًعبىخ

 ٌ تؽااذ حملپاال ثااڀ ٌٍّاا٬ ثااڀ  ، ١ًيااو اثااڀ ىااٌك يف ّااوٯ األځاالٹ
٭اال٥ب ٹنٮَااو ًثٌّاا٤ أًتً يف أهعٌځااخ ٽااٌٝڀ  ، األظبااو ٭وٕااخ اٹ٢يااٌه

 .  (3)ٻ1231ىا/629أٍورو ًأځٖبهه ًيف اؾبنبٰٝ اٹٲوّجخ ٽنيب ًمٹٴ ٍنخ
ٻ 1232ىاا/ 633٭ٮاِ ٍانخ  ، أفن اثڀ األظبو ٤ٌٍّ ځٮٌمه ًٽڀ أهعٌځخ

شبٶااڀ ٽااڀ اٹاالفٌٷ ئىل ٽلّنااخ عْاابٿ ًٱوٝجااخ ًث٦اا٘ ٽناابٰٝ ٩اااوة         
 .  (4)األځلٹٌ

                                                                                                

ّ، ٜٓظــط: ابــٔ عــصاضٟ، ايبٝــإ املػــطب، قػــِ     1272ٖـــ/ 671ٚناْــث ٚؾاةــ٘ غــ١ٓ   =

َٚــا بعــسٖا;  َؤيـــ زتٗــٍٛ،  2/3; ابــٔ ارتطٝــا، اإلصاطــ١، 296املٛصــسٜٔ، م 

 . 269-267يؼ، م ةاضٜذ األْس

 .2/248، أعُاٍ األعالّ، ابٔ ارتطٝا; 275م ، األْٝؼ املططب، ابٔ أبٞ ظضع( 1)

 18م، نٓاغ١ ايسنإ; َٚا بعسٖا30م ، ايًُض١ ايبسض١ٜ، ابٔ ارتطٝا( 2)

 .َٚا بعسٖا

 .296م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض3ٟ)

ــٞ ظضع ( 4) ــٔ أبـ ــطب، ابـ ــٝؼ املطـ ــا ; 276-275م ، األْـ ــٔ ارتطٝـ ــ١ ، ابـ ايًُضـ

 .396-6/395، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 31م ، ايبسض١ٜ
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ًّجلً أٿ اثڀ ىٌك ٦ّو خبٌٞهح اؾبٌٱا٬ اٹانُ ّٚاٞٺ٤ ثاو ٽنب٭َاو      
ٵپاب أٿ  ، ٭أفن ّزأىت ؾبٌاعيزو ًاٹٲٚبء ٥ٺَ ؽوٵزاو ، اثڀ األظبو

اثڀ ىٌك ٹٶاِ ّٶاٌٿ ىاٌ اؾبازؾٶټ      اثڀ األظبو ٵبٿ ٽَز٦لاً ؾبٌاعيخ
٥ًٺَ ئصو مٹٴ ٥ٲل اثاڀ ىاٌك ىلځاخ ٽا٤ ٽٺاٴ      ، اٹٌؽْل يف ثبألځلٹٌ

يف ؽا   ، ٱْزبٹخ ٭وځبځلً اٹضبٹش ٽاڀ أعاٸ اٹزٮاو٧ ؾب٦وٵزاو اٹلافٺْاخ     
٥پٸ اثڀ األظبو ٥ٺَ رٲٌّخ عجيزو ثبٹزٮبىټ ٽا٤ أثاِ ٽاوًاٿ أظبال     

، ّنخ ٝٺْبٝاخ اؾبزؾٶټ اٹٮ٦ٺِ دبلّنخ ئّجْٺْخ ًٽل (1)ثڀ فبپل اٹجبعِ
ًارٮاٰ اتصنابٿ ٥ٺاَ    ، ًمٹٴ ثأٿ ٥ٲل ٽ٦او ؽٺٮابً ًٕابىوه ٥ٺاَ اثنزاو     

 .(2)ٽٲبًٽخ اثڀ ىٌك ًفببهثزو
ًؽااالس ، ًرأىااات اٹٞو٭ااابٿ ٹٺٲزااابٷ، ًؽْااال ٵاااٸ ٽنااايپب ٱٌاراااو

ًاځزايذ اؾب٦وٵاخ ذبيمياخ    ، اٹٖلاٻ اٹ٦َٶوُ ٥ٺَ ٽٲوثاخ ٽاڀ ئّاجْٺْخ   
ًكفاٸ   ،ٻ1233ىاا/ 631اثڀ ىٌك ًاځزٖابه اثاڀ األظباو ًاٹجابعِ ٍانخ     

ًؽابًٷ أٿ  ، ًث٦لىب ٩له ثبٹجابعِ ًٱزٺاو  ، اثڀ األظبو ٽلّنخ ئّجْٺْخ
ئت أځاو ٍاو٥بٿ ٽاب صابه ثاو أىاٸ ئّاجْٺْخ        ، ّجَٜ ٍٺٞبځو ٥ٺَ اؾبلّناخ 

ًأهٍااٺٌا ئىل اثااڀ ىااٌك اٹاانُ ٍاابه٣ ثاهٍاابٷ أفْااو   ، ًأفوعااٌه ٽناايب
 .  (3)ٍبمل ٹْٚٞٺ٤ ثٌتّخ ئّجْٺْخ ٽوح أفوٍ

                                                 

ٖــ  629( شنط ابٔ عصاضٟ إٔ أٖـايٞ َسٜٓـ١ لؾـب١ًٝٝ طـطزٚا ايـٛايٞ املٛصـسٟ غـ١ٓ       1)

ّ ْٚكبٛا عًِٝٗ أبا َطٚإ ايبارٞ ٜطرعٕٛ ليٝ٘ يف ضأٜ٘، حِ باٜعٛٙ، ٚبكٞ  1231/

ٌ غ١ٓ  ِ صت٢ قت ِ املٛصسٜٔ،مّ، ٜٓظط: ايبٝا1235ٖـ/  633ؾٝٗ  .296ٕ املػطب، قػ

ٔ  ، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض2ٟ) األْـٝؼ  ، ابـٔ أبـٞ ظضع  ; 303م ، قػـِ املٛصـسٜ

 .275م ، املططب

 .4/217; ابٔ خًسٕٚ، ايعو، 296( ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛصسٜٔ، م 3)



46 

ٌاعيااخ ثٲٌٹااو0 ))ًيف ٍاانخ  ًٱاال ٥ٺااٰ اثااڀ أثااِ ىه٣ ٥ٺااَ ىاانه اؾب   
ئؽلٍ ًصالصا  ًٍازپئخ ًٱ٦اذ اؾبٲبرٺاخ ثا  اثاڀ األظباو ًاثاڀ ىاٌك          

 .  (1)ًاٹجبعِ ٥ٺَ ٽٲوثخ ٽڀ ئّجْٺْخ ٭ييٽبه((
ئم أكهٳ اٹٞو٭اابٿ فٞااو ، ًّجاالً أٿ األٽااٌه ٱاال ر٪ااريد ٭ْپااب ث٦اال  

ًأٿ اؾبَازٮْل اٹٌؽْال ٽاڀ مٹاٴ ىاټ اٹنٖابهٍ       ، اؼبوة ٭ْپاب ثْنايپب  
ىااا/ 631ٹاانا ٥ٲاالا اٹٖااٺؼ ثْناايپب يف ٍاانخ، بٹخاؾبزپااضٺ  دبپٺٶااخ ٱْااز

ًٵبٿ ٽڀ ځزبئظ ىنا اٹٖاٺؼ أٿ ٦ّارت٫ اثاڀ األظباو ثٞب٥اخ      ، ٻ1233
اثاااااڀ ىاااااٌك ٽٲبثاااااٸ أٿ ّٲاااااوه األفاااااري ٥ٺاااااَ عْااااابٿ ًأهعٌځاااااخ       

ًٹٶاڀ ٍاٲٌٛ ٱوٝجاخ ثْال اٹنٖابهٍ      ، (2)ًأؽٌاىىاب   Porcunaًثوٵٌځاخ 
 ك٭٦اذ اثاڀ األظباو ئىل اٹيؽا٬ مباٌ ٩وځبٝاخ      ، (3)ٻ1235ىاا/ 633ٍنخ

Granada 
 .(5)ٻ ًاسبنىب ٱب٥لح ؾبٺٶو1237ىا/635ًكفٺيب ٍنخ  (4)

 ،(6)ًكبب ىاك يف ځٮٌم اثڀ األظبو ٽٲزٸ اثاڀ ىاٌك يف اٹَانخ ځٮَايب    

                                                 

 .276م ، ( األْٝؼ املططب1)

ٕ  ; 276م ، األْـٝؼ املطـطب  ، ( ابٔ أبـٞ ظضع 2) ٕ ; 4/217، ايعـو ، ابـٔ خًـسٚ ، عٓـا

 .4/416، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ

( ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ غكٛ  قططب١ ٜٓظط: ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػـِ  3)

; َؤيـ زتٍٗٛ، ةـاضٜذ  267; ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م 331املٛصسٜٔ، م 

 . 425-4/418; عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، 266األْسيؼ، م 

ٚةعطف مبس١ٜٓ ، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةابع١ يهٛض٠ ايبري٠ ٚةبعس عٓٗا غت١ أَٝاٍ( 4)

 .174م ، اختكاض اقتباؽ األْٛاض، ابٔ ارتطا : ٜٓظط، ايٝٗٛز

، ابــٔ خًــسٕٚ; 344-342م ، قػــِ املٛصــسٜٔ، ايبٝــإ املػــطب، ( ابــٔ عــصاض5ٟ)

 .4/217، ايعو

، ايبٝـإ املػـطب  ، ابٔ عصاضٟ: ٓظطٜ، ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ َكتٌ ابٔ ٖٛز( 6)

ــسٜٔ ــِ املٛصـ ــٔ ارتطٝـــا; 342-341م ، قػـ ــ١، ابـ ـــ; 1/76، اإلصاطـ  =َؤيـ
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 Malagaصټ كفٺاذ ٽلّناخ ٽبٹٲاخ   
، (2)ٻ1238ىاا/ 636يف ٝب٥زاو ٍانخ   (1)

ًّجاالً أٿ ٽلّنااخ ئّااجْٺْخ دبااب ٭ْيااب ٝٺْبٝااخ مل راالفٸ يف ٝب٥ااخ اثااڀ     
ًٹ٦ٸ مٹاٴ ثَاجت ٽٌٱٮاو ٽاڀ     ، اؽب٣ٌٚ ٹو ئم ه٭٘ أىٺيب، األظبو

ًيف ىنا األصنبء أفن ٽٺٴ ٱْزبٹخ ٭وځبځالً اٹضبٹاش   ، اٹجبعِ ًاٹ٪له ثو
ًإٔجؾذ ٍبئو اٹٲٌا٥ال اٹٌٍاَٞ تٍاْپب    ، دبيبطبخ اؾبلٿ األځلٹَْخ

األٽااو اٹاانُ أعاارب اثااڀ األظبااو ئىل ، عْاابٿ ًأؽٌاىىااب زبااذ هظبزااو
٦الً ٥ٲال اٹٖاٺؼ   ً٭، ٥ٲل ٕٺؼ ٽ٤ ٽٺٴ ٱْزبٹخ ٥ٺَ ٍٺٞنخ ٩وځبٝخ

ًٵبٿ ٽڀ ثنٌكه ٥ٲل ىلځخ ثْنايپب  ، ٻ1245ىا/643ث  اٹٞو٭  يف ٍنخ
ٵپب أ٥َٞ اثاڀ األظباو عْابٿ ًثوٵٌځاخ ًأهعٌځاخ      ، ؾبلح ٥ْوّڀ ٍنخ

ًمل رالفٸ يف  ، ًٕبؿبټ ٥ٺَ مٹاٴ ٽٲبثاٸ راأٽ  ٩وځبٝاخ    ، ٹٺنٖبهٍ
  ِ  Jerez de Fronteraىنا اٹٖٺؼ ٽلّنخ ئّاجْٺْخ ًت ّاوّ

ٽاب  ، (4()3)
   .  ء أفٚو ٹٺپٺٴ اٹٲْزبيل ثبتٍزْالء ٥ٺْيپب٦ّل ٌٙ

ً٭٦الً ثلأ ٽٺٴ ٱْزبٹخ ٭وځبځلً اٹضبٹش دبيبطبخ اؾبلٿ اٹت مل رالفٸ  
ئم ّاو٣ اٹنٖابهٍ يف   ، يف اٹٖٺؼ تٍْپب اٹٌاٱ٦اخ ٩وثاِ ٍاٺٞنخ ٩وځبٝاخ    

                                                                                                

 .266م ، ةاضٜذ األْسيؼ، زتٍٗٛ=

، ٚةبعس عٔ أضؾص١ْٚ ما١ْٝ ٚعؿطٕٚ َٝاًل، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةكع ع٢ً ايبضط( 1)

 .517م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

 .349م ، ػِ املٛصسٜٔق، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض2ٟ)

ةؿتٗط بإْتـاش ايهـطّٚ ٚايـتني    ، ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةبعس عٔ لؾب١ًٝٝ َطصًتا3ٕ)

ؾطصـ١  ، ابـٔ غايـا  ; 573-2/572، ْعٖـ١ املؿـتام  ، اإلزضٜػٞ: ٜٓظط، ٚايعٜتٕٛ

  .25م ، األْؿؼ

ايـصخري٠  ، ابـٔ أبـٞ ظضع  ; 367م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض4ٟ)

 .433-4/432، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ ;68م ، ايػ١ٝٓ
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ًؽْال ٭وځبځالً اٹضبٹاش ٱاٌاد ٵاجريح      ، ٻ1247ىاا/ 645ؽٖبه ئّجْٺْخ ٍنخ
ٵااانٹٴ اّااارتٳ ٽ٦اااو األٽاااواء  ، عااابءد ٽاااڀ قبزٺااا٬ أمبااابء ٱْااازبٹخ  

ٵپب ك٭٤ اؾبٺٴ اٹٲْازبيل أٍاٌٞٹو يف ااو    ، ًاألّوا٫ ًاألؽجبه اٹنٖبهٍ
ًاٙاٞو اثاڀ   ، ئؽٶبٽابً حملبٕاوح اؾبلّناخ ٽاڀ عياخ اٹجؾاو      ، اٹٌاكُ اٹٶجري

األظبو أٿ ّْرتٳ ثٲاٌح ٽاڀ ٭وٍابځو ٽا٤ اٹٲْازبٹْ  رنٮْاناً ٹٺ٦يال اٹانُ         
ٵپااب أځااو أهاك ، خٱ٦ٞااو ٥ٺااَ ځٮَااو يف ٽ٦بىاالح اٹٖااٺؼ ٽاا٤ ٽٺااٴ ٱْاازبٹ  

   .  (1)اتځزٲبٻ ٽڀ أىٸ ئّجْٺْخ ؽبنؿبټ ئّبه ٥ًلٻ اٹلفٌٷ يف ٝب٥زو
اٍاازپو ؽٖاابه ئّااجْٺْخ ىىاابء ضببځْااخ ٥ْااو ّاايواً ًأثاالٍ اؾبَااٺپٌٿ       

ًث٦الىب اٙاٞو أىاٸ ئّاجْٺْخ ئىل     ، ٽٲبًٽخ ٵجريح يف اٹل٭ب٣ ٥اڀ ٽلّنزايټ  
ٿ ًأ، رَااٺْټ اؾبلّنااخ ٥ٺااَ أٿ ّااإٽڀ اؾبَااٺپٌٿ ٥ٺااَ أځٮَاايټ ًأٽااٌاؿبټ    
ًث٦الىب  ، مييٺٌا ّيواً ٹزٌَّخ ّاإًاټ ًئفاالء كًهىاټ ًاٹزأىات ٹٺوؽْاٸ     

 ىااا/646يف أًائااٸ هٽٚاابٿ ٍاانخ   كفااٸ ٭وځبځاالً اٹضبٹااش ٽلّنااخ ئّااجْٺْخ   
يف ٽٌٵات ٙاقټ ث٦ال أٿ ؽٶپياب اؾبَاٺپٌٿ أٵضاو ٽاڀ عبَاخ          ٻ1248
ًٱل أّبه اثڀ ٥ناهُ ئىل ىنه األؽلاس ثٲٌٹو0 ))ًيف ٍانخ ٍاذ   ، ٱوًٿ

بٿ اٍاازْالء اٹٞب٩ْااخ أم٭ااٌځِ ٥ٺااَ ٽلّنااخ ئّااجْٺْخ  ًأهث٦اا  ًٍاازپبّخ ٵاا
ٽااڀ ٵضااوح ، ث٦اال ٽااب عو٥ااٌا أىٺاايب ٵااأً اؼبپاابٻ ، أ٥بكىااب اهلل ٹالٍااالٻ
٭َاٺپٌا ؿباټ اؾبلّناخ ًفاوط ٽنايب اؽبابٓ ٽاڀ        ، ..،.اوب٥خ ٥ًالٻ اٹ٦ٞابٻ  

ًٵبٿ مٹٴ يف ٌّٻ ٍج٤ ٥ًْوّڀ ٽڀ ّايو هٽٚابٿ اؾب٢٦اټ    ، أىٺيب ًاٹ٦بٻ
٩ْاخ ٥ٺْياب يف ّايو طبابكُ األًىل ٽاڀ      ًٵابٿ ځايًٷ اٹٞب  ، ٽڀ ىنا اٹ٦بٻ

                                                 

 .5/44، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 6/292، ايعو، ( ابٔ خًس1ٕٚ)
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٭ٶاابٿ ؽٖاابهىټ ؿبااب ٽاالح ٥اابٻ ًعبَااخ أّاايو ث٦االٽب ٽااب  ، اٹ٦اابٻ اٹٮاابهٛ
   .(1)..((،.ٵبځٌا جيلًاب ٱجٸ مٹٴ ث٦بٻ

ٵااابٿ ٍاااٲٌٛ ئّاااجْٺْخ ئّاااناځب ثَاااٲٌٛ ٍااابئو اؾبااالٿ ًاؼبٖاااٌٿ       
ًٽاڀ ٙاپنيب   ، اإلٍالٽْخ ٭ْپب ثْنيب ًث  ٽٖت او اٹاٌاكُ اٹٶاجري  

ٵپاب اٍازٌىل اٹنٖابهٍ رجب٥ابً     ،  اٹَانخ ځٮَايب  ٽلّنخ ٝٺْبٝخ ًمٹٴ يف
 ٥Rotaٺاااَ ّاااوِّ ًّااانًځخ ًهًٝاااخ

 Arcosًأهٵاااِ (2)
ًص٪اااو  (3)

 Santa Mariaّااانزپوّخ
٩ًريىاااب ٽاااڀ ٱٌا٥ااال اٹاااٌاكُ اٹٶاااجري  ، (4)

ًىٶاانا ثَااٜ اٹٲْاازبٹٌْٿ ٍااٺٞباټ ٥ٺااَ ٍاابئو األهاٙااِ ، ًؽٖااٌځو
األځلٹَااْخ ٩وثااِ ثااالك األځاالٹٌ ًأفااند هٱ٦ااخ اٹلًٹااخ اإلٍااالٽْخ        

   (5)نٶپِ ًرنؾو ثَو٥خ ٵجريحر

                                                 

ٔ  ، ايبٝـإ املػـطب  ، ( ابٔ عصاض1ٟ) ٕ : ٜٚٓظـط أٜهـاً  ; 384م ، قػـِ املٛصـسٜ ، عٓـا

 .5/45، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ

أَٝـاٍ َـٔ ؾـاط٤ٞ     ٖٚٛ صكـٔ بـني املػـطب ٚايكبًـ١ َـٔ ؾـطٜـ عًـ٢ غـت١        ( 2)

 .340م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، ايبضط

 .27م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، صكٔ باألْسيؼ ع٢ً ٚازٟ يه١( 3)

(4 )  ٞ ، ٖٚــٞ َــٔ َــسٕ أنؿــْٛب١ غــطب األْــسيؼ عًــ٢ غــاصٌ احملــٝه األطًػــ

 .347م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

ٔ  ، ايبٝإ املػطب، عصاضٟابٔ : ( ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ ٜٓظط5) م ، قػـِ املٛصـسٜ

زٚي١ ، عٓإ; َٚا بعسٖا 71م ، ايصخري٠ ايػ١ٝٓ، ابٔ أبٞ ظضع; َٚا بعسٖا 384

 .َٚا بعسٖا 5/45، اإلغالّ يف األْسيؼ
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 املبحث الثالث

 
 

 إسهاماتها الفكرية
 

، ؽٶټ اؾبَٺپٌٿ ٽلّنخ ٝٺْبٝاخ أٵضاو ٽاڀ عبَاخ ٱاوًٿ ًځٖا٬      
ًځ٢واً ػبپبٷ ٝج٦ْزيب ًٵضوح فريصبب ًٱوذبب ٽاڀ ئّاجْٺْخ ٭ٲال ٱٖالىب     
اٹ٦لّل ٽڀ اٹ٦ٺپبء ثٲٖل اٹَٶڀ ذبب ًأٍيپٌا ٽ٤ اٹ٦لّل ٽاڀ أىٺايب   

 ځنٵو ٽنيټ0  ، ٺپْخ يف األځلٹٌيف ه٭ل اؼبوٵخ اٹ٦
 ّٶناَ أثاب اٹٲبٍاټ    اٹْٶَٺْجِِّ ؽَبٿ ثڀ ؽَبٿ ثڀ ؽَبٿ ثڀ أَؽْپَل -
ِ  ًُٹِالَ  ٽاڀ ، ٝٺْبٝاخ صاټ ٍاٶڀ ئّاجْٺْخ     أَىْٸَ ٽڀ  ثاڀ  اؼبَابٻ  اؽبٞابه  أثا
ِ  األځلٹٌ أَٽرِي اٹْٶَٺْجِِّ ٙواه اّازيو  ، اٹْپٺاٴ  ٥َجْال  ثْاڀ  ىَِْابٻ  فٺَب٭َاخ  ٭ِا

 .(1)ٻ1228ىا/ 626ًرٌيف ٍنخ ، ًٹو ٦ّو، ثبألفجبه ًاألكة ًاٹٶزبثخ
ُ ، اٹٺقپِ اهلل ٥جل ثڀ فٺ٬ ثڀ أظبل - ّٶناَ  ، اٹٚاوّو  اٹنؾاٌ
 يف ئٽبٽابً  ًٵابٿ ، ئّاجْٺْخ صاټ ٝٺْبٝاخ    ٍاٶڀ  ٱوٝجاخ  أىاٸ  ٽاڀ ، أثب ٥پاو 
 ىاااا449 ًراااٌيف ثٞٺْبٝاااخ ٍااانخ  ، ؽَاااڀ ّااا٦و ًٹاااو، ًآكاة اٹ٦وثْاااخ
 .(2)ٻ1357/

ٽااڀ أىااٸ ظباابك ثااڀ ّااٲواٿ ثااڀ ظباابك اتٍاازغِ اٹٞٺْاابِٝ    -
ًهؽٸ ئىل اؾبْوٯ صټ ، اّزيو ث٦ٺټ اؼبلّش، أٍزغخ ًٍٶڀ ٝٺْبٝخ

 (3)ٻ965ىا/ 354ًرٌيف ٍنخ، هع٤ ئىل األځلٹٌ ًؽلس ذبب
                                                 

 .1/275ابٔ عبساملًو املطانؿٞ، ايصٌٜ ٚايته١ًُ،  ;1/103 ( ابٔ ابباض، ايته1١ًُ)

 .58-57م ، ايك١ً، ( ابٔ بؿهٛا2ٍ)

األْسيؼ َٔ َعزِ ، ٜاقٛج; 109م ، ةاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، ( ابٔ ايؿطن3ٞ)

 .193-192م ، ايبًسإ
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ّٶناَ  ، ٥جل اٹَالٻ ثڀ ٥جل اٹوظبڀ ثڀ ٥جل اٹَالٻ ثڀ ثوعابٿ  -
اّازيو ثبٹٺ٪اخ ًاٹنؾاٌ ؽزاَ أځاو ٵزات       ، (1)ٽڀ أىاٸ ٝٺْبٝاخ  ، أثب اؼبٶټ

ثا  ٭ْياب ث٦ا٘ أ٩الٝاو يف ٵزبثاو       (2)ْلههكًكاً ٥ٺَ أثاِ اؼبَاڀ ثاڀ ٍا    
، ٵپب ٵبٿ ٹاو اٍازٺؾبٱبد ٵاضريح ٥ٺاَ اٹٺ٪اٌّ      ، احملٶټ ًاحملْٜ األ٢٥ټ

٭ٚاالً  ، ًٹو ٵزبة يف رٮَاري اٹٲاوقٿ  ، ٵپب اّزيو يف اٹزٮَري ًاٹٲواءاد
 .(3)ٻ1229ىا /627رٌيف ٍنخ، ٥ڀ أځو ٵبٿ ٥بؾببً ٕبؼببً ىاىلاً

ُ  ىبّټ ڀث اؾبٺٴ ٥جل ثڀ فبپل ثڀ اؾبٺٴ ٥جل -  اؾب٦او٫ً ، األٽاٌ
 أىااٸ ٽااڀ ٵاابٿ، صااټ اځزٲااٸ ئىل ٱوٝجااخ، ٝٺْبٝااخ أىااٸ ٽااڀ اؾبٶااٌُ ثاابثڀ
 ىااا425رااٌيف ٍاانخ ، اٹٮٲااو ٥ٺااټ ٽااڀ ٕاابح ؽاا٠ٍ ما ،ًاٹ٦ٮااب٫ اٹٞياابهح
 .(4)ٻ1333/

ُ  ؽجْات  ثاڀ  ٽُؾَپَّال  ثڀ ٥َََِْ - ، ٝٺْبٝاخ  أىاٸ  ٽاڀ ، اٹْؾِپَْْاوِ
ِ  ٥َاڀ  اٹْٲاوَاءَاد  أَفان ، اّزيو ث٦ٺټ اٹٲواءاد ، (5)َٕاب٫  ثاڀ  وثٶا  أثا

                                                 

 .3/21، ايته١ًُ، ( ابٔ ابباض1)

أبٛ اذتػٔ عًٞ بٔ  لتاعٌٝ بـٔ غـٝسٙ األعُـ٢ ايًػـٟٛ األْسيػـٞ نـإ       ( 2)

ي٘ نتاب احملهِ ٚاحملٝه ، عاملًا بايًػ١ ٚايٓضٛ ٚاألؾعاض ٚاألخباض ٚأٜاّ ايعطب

، ّ 1065ٖـ/ 458ةٛيف غ١ٓ ، ٚؾطح لقالح املٓطل، ٚنتاب املدكل، األعظِ

 .1650- 4/1648، َعزِ األزبا٤، ٜاقٛج: ٜٓظط

ّ ، ايــصٖب( 3) ; 276م ، املػــًُ  َــٔ نتــاب ايكــ١ً   ; 12/481، ةــاضٜذ اإلغــال

، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكاج ايكـطا٤ ، ابٔ ادتعضٟ; 185م ، ايبًػ١، ايؿريٚظآبازٟ

 .2/90، بػ١ٝ ايٛعا٠، ايػٝٛطٞ; 1/385

 .342م ، ايك١ً، ( ابٔ بؿهٛا4ٍ)

( ٖٛ ستُس بٔ رعؿط بٔ عبس ايط ٔ بٔ قاف ايًدُٞ ٜه٢ٓ أبـا بهـط َـٔ    5)

ابــٔ : ٜٓظــط، ّ 1118ٖـــ/ 512ٚةــٛيف غــ١ٓ ، أٖــٌ قططبــ١ اؾــتٗط بعًــِ ايكــطا٤اج

 .6-2/5، ايته١ًُ، ابباض
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 ًَاٹَّٖااٺَبح ٲََٚاابءاٹ ًًَيل، (1)ثٶااو ثااڀ اػباال  أثااِ ٽااڀ اؼبَاالِّش ًغَباا٤
راٌيف  ، ؽَب٭٢ًِاب  ٭َٲِْيابً  ٽابىواً  ٽٲوئاب  ًَٵَابٿَ ، يف ٝٺْبٝاخ  شبٽ٦و ًَاٹْقْٞجَخ
 .(2)ٻ1238ىا/635ٍنخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

اؾــتٗط بايؿكــ٘   ( ٖــٛ عتٝــ٢ بــٔ عبــس اهلل بــٔ ادتــس ايؿٗــطٟ ٜهٓــ٢ أبــا بهــط       1)

 .635، ايك١ً، ابٔ بؿهٛاٍ: ٜٓظط، ّ 1113ٖـ/ 507ٚاذتسٜد ٚةٛيف غ١ٓ 

 .4/14، ايته١ًُ، ( ابٔ ابباض2)
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 اجلغرافية التارخيية ملذيهة قصر أبي دانس

Alcacer do Sal 

 

ٱٖو أثِ كاځٌ ئؽلٍ ٽالٿ ٩وثاِ األځالٹٌ يف اٹٲَاټ اػبناٌثِ      
عاابء ثأٹٮاابٟ ٽز٦االكح ٭اانٵوه اثااڀ   ، اؼببٹْااخ  Portugalٽااڀ اٹربر٪اابٷ 

     ٌ أٽاب اثاڀ ؽْابٿ ٭انٵو ٱٖاو ثااڀ      ، (1)ؽٌٱاٸ ثٺٮا٠ ٱٖاو ثاين ًهكاځا
نال اإلكهَّاِ ٽٶاوهًا ٽاوح ٱٖاو أثاِ كاځاٌ        ًعبء ٹٮ٢او ٥ ، (2)أكاځٌ

ًاٵزٮَ اثڀ ٩بٹت ثنٵو اٹٲٖو ٭ٲاٜ ًأٙاب٭و ئىل   ، (3)ًأفوٍ اٹٲٖو
ًئىل مٹاٴ أّٚابً   ، (4)ثٲٌٹاو0 )ثبعاخ ٽاڀ ٽلائنايب اٹٲٖاو(       Bajaثبعاخ 

مىت ّبٱٌد ثٲٌٹاو0 )ٱٖاو ثبعاخ ٽلّناخ ثبألځالٹٌ ٽاڀ ځاٌاؽِ ثبعاخ         
ٵپااب ٭٦ااٸ   –أٽااب اؼبپااريُ ٭اانٵوىب ٽااور     ، (5)ٱوّجااخ ٽااڀ اٹجؾااو(  

ًمٵوىب أثاٌ اٹٮالا   ، (6)ٽوح ٱٖو أثِ كاځٌ ًأفوٍ اٹٲٖو–اإلكهَِّ

                                                 

 .115م ، قٛض٠ األضض( 1)

  .490، 254م ، ّ(941 – 912ٖـ/  330-300( املكتبؼ)يًضكب١ 2)

 .544، 2/538، ( ْع١ٖ املؿتام3)

 .21م ، ( ؾطص١ األْؿؼ4)

 .229م ، َعزِ ايبًسإ( األْسيؼ َٔ 5)

 .476، 475م ، ( ايطٚض املعطاض6)
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ًّجلً أٿ اتفزال٫ يف ٹٮ٠ أثِ كاځٌ هاعا٤ ئىل  ، (1)ثٲٖو ثٌكاځٌ
 .اٹزٖؾ٬ْ ٥نل اٹنَبؿ

أٽب أثاٌ كاځاٌ ٭انٵوه اثاڀ ؽايٻ ثابٹٲٌٷ0 ثناٌ كاځاٌ ثاڀ ٥ٌٍاغخ           
Colenbeiraٵبځٌا إٔؾبة ٽلّنخ ٱٺنجريح 

ځاٌ  ًئىل علىټ أثاِ كا  (2)
ًثنااٌ ٥ٌٍااغخ ىااټ ٽااڀ ٱجْٺااخ   ، (3)ّنَاات ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ثاابػب٫ٌ  

ٽٖپٌكح اٹربثوّخ أٍٺټ علىټ ٥ٌٍغخ ثا  ّالُ اؽبٺْٮاخ اٹٌٹْال ثاڀ      
 .  (4)ٻ(714 -735ىا/ 96-٥86جل اؾبٺٴ)

ٱابٷ اثاڀ اتثابه0 ٱٖااو    ، ًىنابٳ رَاپْخ أفاوٍ ؿباب ًىاِ ٱٖاو اٹٮازؼ       
أٝٺٲاذ ٥ٺاَ   ًّجلً أٿ ىانه اٹزَاپْخ   ، (5)اٹٮزؼ اؾبنٌَة ئىل أثِ كاځٌ

 ىاا 587ٍانخ  Almohaes,Los اؾبلّناخ ث٦ال اٍاز٦بكصبب ٽاڀ ٱجاٸ اؾبٌؽالّڀ      
 .  (6)ًٱل ٥رب ٥نيب اثڀ ٥ناهُ ثٲٌٹو ى0ِ )٭زؼ اٹٮزٌؽبد(، ٻ 1191/

ًئٝااالٯ اٍااټ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ٥ٺااَ اؾبلّنااخ ّااٌؽِ ثأاااب ئٍااالٽْخ  
اٍاازٌٝنيب ، ًٹٶناايب يف اؼبٲْٲااخ ٽلّنااخ ٱلميااخ اغبيااب اٹٲٖااو    ، فبلصااخ
 Caceresٻ( ًٵبځذ ر٦او٫ قځاناٳ دبلّناخ اٹٲٖاو     . ٯ 533 -1333)األّجريٌّٿ

ًثٲاااِ اغبياااب اٹٲٖاااو يف اٹ٦ٖاااو اٹٮْنْٲاااِ اٹااانّڀ    ، (7))اٍااارتاٽبكًها(
                                                 

 .169م ، ( ةكِٜٛ ايبًسا1ٕ)

; 2/729، ْع١ٖ املؿـتام ، اإلزضٜػٞ: ٜٓظط، ( ٖٚٛ َٔ صكٕٛ غطْاط١ ايػطب2١ٝ)

 .82م ، ْبص٠ ايعكط، َؤيـ زتٍٗٛ

 .501م ، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب3)

 .188م ، َؿاخط ايوبط، َؤيـ زتٍٗٛ( 4)

 .2/272، ػريا٤اذت١ً اي( 5)

 .211م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب( 6)

  .110-109م ، أٜبريٜا، ( صتا7١ًَ)
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يف اٹٲااوځ    Iberiaأٍَااٌا ٽواٵااي رببهّااخ ؿبااټ يف ّااجو اػبيّااوح األّجريّااخ 
، (1)ٻ ؽْااش ًعاالد قصاابه ٭ْنْٲْااخ يف ٽلّنااخ اٹٲٖااو  . اٹضاابٽڀ ًاٹَاابث٤ ٯ
Salacia ٦و٫ يف اٹ٦ٖو اٹوًٽبځِ  ًٵبځذ اؾبلّنخ ر

ًَّاپَ اؾبٌٙا٤   ، (2)
ًت رياٷ قصابهه ٱبئپاخ   ، (3)أُ ٱٖو اؾبٺؼ Alcacer do Salآٿ ثبتٍجبځْخ 

يف اٹربر٪اابٷ ثاا  ثبعااخ    Evoraًىااٌ آٿ ٽوٵااي ئكاهُ يف ٽلّوّااخ ّاابثوح  
 Lisbonًٹْجٌځخ

(4)   
، ًىاانا ٦ّااين أٿ اٍااټ اٹٲٖااو ٵاابٿ أٱاالٻ ٽااڀ اؼبٲجااخ اإلٍااالٽْخ   

نا  ٥نلٽب رٶٺټ اإلكهَِّ ٥ڀ أٱبٹْټ األځلٹٌ ع٦ٸ ئٱٺْټ اٹٲٖاو  ًؿب
ئٱٺْټ اٹٲٖو ً٭ْو اٹٲٖاو اؾبنَاٌة   ٱبئپبً ثنارو ً٭ْو ٽلٿ ٥لح ثٲٌٹو0 )

ً  (5)ألثِ كاځاٌ ً٭ْاو ّابثٌهح    ًٱنٞاوح   (8)ًٽابهكح  (7)ًّوّْاخ   (6)ًثٞٺْاٌ
                                                 

 .131م ، أٜبريٜا، ( صتا1١ًَ)

  .196م ، ةاضٜذ بطًٝٛؽ اإلغال١َٝ، ( غامل2)

  .(1ٖاَـ ضقِ )  2/272، اذت١ً ايػريا٤، ( ابٔ ابباض3)

س٣ َسٕ ايػاصٌ ايػطبٞ ٚيؿب١ْٛ أص; 2/581، ْظِ صهِ األَٜٛني، ارتًـ( 4)

ؾطص١ ، ابٔ غايا: ٜٓظط، ّ 1146ٖـ/ 541األْسيػٞ غكطث بٝس ايٓكاض٣ غ١ٓ 

ٟ ; 22م ، األْؿــؼ ــاٚ ــاضٜذ املــسٕ األْسيػــ١ٝ   ، ايــسضٜٚـ ٚايعًٝ ، زضاغــاج يف ة

 .228 -185م ، (3غًػ١ً ضقِ )

( ٜابٛض٠ أٚ ٜابط٠ ٖٚٞ اصس َسٕ غطب األْسيؼ قسمي١ خكـب١ األضض ٚطٝبـ١   5)

 .103م ، ةاضٜذ األْسيؼ، َؤيـ زتٍٗٛ: ٜٓظط، هلٛا٤املٝاٙ ٚا

: ٜٓظـط ، ( ٖٚٞ َس١ٜٓ نـبري٠ يف غـطب األْـسيؼ عًـ٢ ْٗـط آْـ٘ غطبـٞ قططبـ١        6)

 .80م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، ٜاقٛج

األْسيؼ َٔ ، ٜاقٛج: ٜٓظط، ( ؾطٜـ ٖٚٞ اصس َسٕ نٛض٠ ؾص١ْٚ األْسيػ7١ٝ)

 .159م ، َعزِ ايبًسإ

ابٔ : ٜٓظط، ألْسيؼ بٝٓٗا ٚبني قططب١ َػاؾ١ مخػ١ أٜاّ( لصس٣ َسٕ غطب ا8)

 .21م ، ؾطص١ األْؿؼ، غايا
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٭ٚاااالً ٥اااڀ أٿ ٵٺپاااخ اٹٲٖاااو يف اؾبٮياااٌٻ  ، (3)((2)ًٱٌهّاااخ (1)اٹَااا٬ْ
 .  (4)ځلٹَِ ر٦ين ٽلّنخاػب٪وايف األ

أّااوځب ئىل أاااب ٽااڀ ٽاالٿ ٩ااوة األځاالٹٌ رٲاا٤ ٥ٺااَ ٙااٮخ اااو     
ًاٹٲٖااو ٽلّنااخ ؽَاانخ  ..، .ٱاابٷ اإلكهَّااSado ،( 0ِّاال٥َ ّااٌٞثو 

ٽزٌٍٞخ ٥ٺَ ٙٮخ اٹنيو اؾبَپَ ٌّٞثو ًىاٌ ااو ٵاجري رٖا٦ل ٭ْاو      
أُ أٿ اٹنيو اؾبٮِٚ ئٹْياب ٽاڀ    (5)..(،.اٹَٮڀ ًاؾبواٵت اٹَٮوّخ ٵضرياً

احملْٜ)احملْٜ األٝٺَاِ( ٕابح ٹٺپالؽاخ كباب ؽٌؿباب ئىل ٽْنابء       اٹجؾو 
     ِ ًٱال أٝٺاٰ أثاٌ اٹٮالا     ، ٽيټ ٽاڀ ٽاٌائِء اٹَابؽٸ اٹ٪وثاِ األځلٹَا
 .  (6)اٍټ اؾبلّنخ ٥ٺَ اٹنيو ٭ٲبٷ0 او ثٌكاځٌ

٭اٿ ثْنايب  ، أٽب اؾبَب٭بد ثْنيب ًث  ٽب عبًهىب ٽڀ اؾبلٿ األځلٹَْخ
ًثْنايب ًثا  اٹجؾاو احملاْٜ      (7)أهثا٤ ٽواؽاٸ    Silvesًث  ٽلّناخ ّاٺت  
ًٽاڀ ٭اټ ااو    ، (8)ًثْنيب ًث  ٽلّناخ ّابثوح ٽاوؽٺز    ، ٥ْوّڀ ٽوؽٺخ

                                                 

ٖٚٞ لصس٣ َسٕ غطب األْسيؼ بٝٓٗا ٚبني بطًٝٛؽ أضبع١ أٜاّ ٚبٝٓٗا ٚبني ( 1)

 .115م ، قٛض٠ األضض، ابٔ صٛقٌ: ٜٓظط، َاضز٠ ّٜٛ

، اابـٔ غايـ  : ٜٓظـط ، ( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ َٔ أعُاٍ نٛض٠ َاضز٠ غطب األْـسيؼ 2)

 .21م ، ؾطص١ األْؿؼ

 .2/638، ( ْع١ٖ املؿتام3)

 .274م ، ايؿت  ٚابغتكطاض، ( ط4٘)

 .2/544، ( ْع١ٖ املؿتام5)

 .153م ، ةكِٜٛ ايبًسإ( 6)

، ايؿــطبٝا: ٜٓظــط، املطصًـ١ ةػــاٟٚ أضبعــ١ ٚعؿــطٕٚ َــٝاًل أٚ ماْٝــ١ ؾطاغــذ ( 7)

  .522- 1/521، َػا احملتاش لىل َعطؾ١ أيؿاظ املٓٗاش

 .616، 477، 476; اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض، م 2/544اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 8)
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ّااٌٞثو اٹاانُ رٲاا٤ ٥ٺْااو ٽلّنااخ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ئىل ٽلّنااخ ٹْااجٌځخ  
٭ْپب مٵو أثاٌ اٹٮالا أٿ ثا  ٽلّناخ ٱٖاو      ، (2)٥ٺَ اٹجؾو (1)ٽَب٭خ ٌّٻ

 .  (3)أثِ كاځٌ ًٹْجٌځخ أهث٦  ٽْالً
ٜ ذبااب ٭ز٪ْٞااو ٽَاابؽبد ًاٍاا٦خ ٽااڀ أّااغبه     أٽااب ثَااْٞيب احملااْ  

ًىاٌ ٽاب ك٭ا٤    ، اٹٖنٌثو اٹت َّزٮبك ٽاڀ أفْابذبب يف ٕانب٥خ اٹَاٮڀ    
٭ٚاالً  ، ئىل ئځْبء كاه ٹٖنب٥خ اٹَٮڀ ٭ْياب   Cordobaؽٶٌٽخ ٱوٝجخ

٥ڀ أٿ ٵضب٭اخ األّاغبه ؽٌؿباب ئىل ٽو٥اَ ٍاب٥ل ٥ٺاَ اځزْابه اٹضاوًح         
ً٭ْپاب اٍازلاه   ، ...ًٱل أّابه اإلكهَّاِ ئىل مٹاٴ ثٲٌٹاو0 )    ، اؼبٌْاځْخ

ًىاِ يف  ، ًذبب اإلځْبء اٹٶضري، يب أّغبه اٹٖنٌثوذبب ٽڀ األهٗ ٵٺّ
ماصبااااب هٝجااااخ اٹ٦ااااِْ فٖااااْجخ ٵااااضريح األٹجاااابٿ ًاٹَااااپڀ ًاٹ٦َااااٸ  

اٹانُ ٦ّال ٽٖالهاً     (5)ٵپب ّزٌ٭و يف ٍاٌاؽٺيب اٹ٦نارب  ، (4)..(،.ًاٹٺؾٌٻ
٭ٚااًل ٥اڀ اؾبٺاؼ اٹانُ ٌّعال ٭ْياب ًٵابٿ        ، ٹٺ٦پٸ ٽڀ ٱجاٸ ٍاٶباب  

ًىاااٌ ًاٙاااؼ ٽاااڀ اٹزَاااپْخ اٹربر٪بٹْاااخ ؿباااب  ، ّزااابعوًٿ ٭ْاااو ٍاااٶباب
Alcacer do Sal
ًٱال أّابه اٹ٦انهُ ئىل أٿ ًاكُ اؾبٺاؼ ّٲا٤ ئىل      ، (6)
  .  (7)ٱوة عجٸ اٹ٦ٌْٿ  Nieblaاٹْپبٷ ٽڀ ٹجٺخ

                                                 

ايّٝٛ ٖٛ املػاؾ١ اييت ٜكطعٗا املػاؾط ع٢ً ايساب١ ٚةكسض مبطص١ً ٚاصس٠ أٟ ( 1)

 .56م ، املهاٌٜٝ ٚاملٛاظٜٔ ايؿطع١ٝ، مجع١: ٜٓظط، ما١ْٝ ؾطاغذ

 .115م ، قٛض٠ األضض، ( ابٔ صٛق2ٌ)

  .169م ، ةكِٜٛ ايبًسإ( 3)

 .477م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط أٜهًا; 2/544، ( ْع١ٖ املؿتام4)

  .229م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، ٜاقٛج( 5)

 .274م ، ايؿت  ٚابغتكطاض، ط٘( 6)

 .111م ، ةطقٝع األخباض( 7)
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 ثاىيًا: التاريخ السياسي ملديية قصر أبي داىس

ذ ٽجبّااوح ٥ااڀ ٵْٮْااخ ٭زؾيااب ًًٱاا ئّاابهح٭وح ارااوك يف اؾبٖاابكه اؾبزااٌمل 
ًٹٶڀ اؾبٖبكه ارٮٲذ ٥ٺَ أٿ ٽٌٍاَ ثاڀ ځٖاري    ، ئٹْيبكفٌٷ اؾبَٺپ  

ٱااوه اٹَااري يف ٭زٌؽبرااو ٥ٺااَ ٝوّااٰ قفااو ٹْاازپٶڀ ٽااڀ ٭اازؼ اؾبيّاال ٽااڀ   
اؾبناابٰٝ اٹاات مل ّزَْااو ٹٞاابهٯ ٭زؾيااب ٭أّاابه ٥ٺْااو األكتء ٥ٺااَ ٍااٺٌٳ    

ًمبااڀ ىنااب أٽاابٻ  ، (1)اػببځاات اٹ٪وثااِ ٽااڀ اٹااجالك ٭اااٿ ٭ْااو ٽاالائڀ ٵااضريح   
ذ األًىل ئىل أٿ ٽٌٍااااَ ٥ناااالٽب ٥اااارب ئىل األځاااالٹٌ   مىجاااا، هًاّااااز 
صاااټ ارباااو ئىل   Seevillaٻ ارباااو ٩وثااابً ٭اااب٭ززؼ ئّاااجْٺْخ 711ىاااا/93ٍااانخ
اٹاات اٍز٦ٖااذ ٥ٺْااو ث٦اا٘ اٹٌٱااذ كبااب اٙااٞوه ئىل        Meridaٽاابهكح

ؽٖبهىب ث٦ٚخ أّايو ًيف أصنابء ؽٖابهىب ؽالصذ شباوك يف ئّاجْٺْخ ٥ٺاَ        
ٱزٺااٌا ضباابځ  هعااالً ٽااڀ  ٽااڀ ذبااب ٽااڀ اؾبَااٺپ  ًٍااْٞوًا ٥ٺْيااب ث٦اال أٿ

، (2)اؾبَااٺپ  ًعاابءصبټ اإلٽاالاكاد ٽااڀ اؾباالٿ اواابًهح ٽضااٸ ٹجٺااخ ًثبعااخ  
ًىٌ ٽب اٙٞو ٽٌٍَ ث٦ل اٹٮوا٧ ٽاڀ ٽابهكح ئىل ئهٍابٷ اثناو ٥جال اٹ٦يّاي       
ئىل ئّجْٺْخ اٹنُ شبٶڀ ٽڀ ئ٥بكح ٭زؾياب صبځْاخ صاټ رٲالٻ ئىل ٹجٺاخ ًثبعاخ       

ْپاب أّابه اؾبٲاوُ ئىل أٿ ٥جال     ٭، (3)٭ب٭ززؾيپب صټ هع٤ ئىل أثْو يف ٽبهكح
اٹ٦يّي ثڀ ٽٌٍَ ث٦ل أٿ أاَ شبوك ئّجْٺْخ ًأف٤ٚ ثبعخ ًٹجٺاخ صاټ أٱابٻ    

   .(4)ثاّجْٺْخ
                                                 

 .2/13، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; 24م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ( 1)

  .2/15، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; 26م ، أخباض زتُٛع١، ـ زتٍَٗٛؤي( 2)

; 2/15، ايبٝإ املػـطب ، ابٔ عصاضٟ; 26م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ( 3)

  .1/271، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ

  .1/271، ْؿ  ايطٝا( 4)



61 

أٽب اٹوًاّخ اٹضبځْاخ ٭أّابهد ئىل أٿ ٽٌٍاَ ثاڀ ځٖاري ٥نالٽب ؽاٸّ        
 Ocsonobaثاّجْٺْخ فوط ث٦لىب ئىل أٵٌْځجخ

٥ٺاَ ّابٝا اٹجؾاو     (1)
ٙاب٭ذ ئىل أٿ ٽٌٍاَ ًٽاڀ ٽ٦او     ًأ، (2)٭ب٭ززؾيب ٩ًريىب ٍٺپبً ًؽوثابً 

)ارٮٰ هأّيټ ٥ٺاَ اؾبْاِ ئىل ئّاجْٺْخ ًأٿ ّجالءًا ث٪ايً ٽاب ثٲاِ ٽاڀ         
.. ٭پْااٌا ٥ٺاااَ هأّياااټ  .٩وذبااب ئىل أٱٖاااَ ٍاابؽٸ اٹجؾاااو ثأٵْاااٌځجخ  
 .  (3)ً٭زؾٌا ٩وة األځلٹٌ ئىل ٍبؽٸ أٵٌْځجخ(

٭اانؾڀ ىنااب أٽاابٻ هًاّااز  أؽاال ب أّاابهد ئىل أٿ ٭اازؼ اٹَاابؽٸ   
ٵاابٿ ٥ٺااَ ّاال ٥جاال اٹ٦يّااي ثااڀ   -ثااِ كاځااٌدبااب ٭ْيااب ٱٖااو أ -اٹ٪وثااِ

أٽااب ، ٻ ًيف أّاابٻ أثْااو ٥ناالٽب ٵاابٿ يف ٽاابهكح  711ىااا/ 93ٽٌٍااَ ٍاانخ
اٹضبځْخ ٭أّبهد ئىل أٿ ٭زؼ اٹَبؽٸ اٹ٪وثِ ٵبٿ ٽاڀ ٱجاٸ ٽٌٍاَ ئم    
، ٥وط ث٦ل ئّجْٺْخ ٥ٺَ ٽلٿ اٹَبؽٸ ًا٭ززؾيب صاټ رٌعاو ئىل ٽابهكح   

ؽزَ ّنزايِ اثناو    ًّجلً ٽڀ اٹوًاّز  أٿ ٽٌٍَ ٱوه اٹرتّش يف ٽبهكح
ألځو ٽڀ ٩اري  ، ٥جل اٹ٦يّي ٽڀ رٞيري ٽنبٰٝ اٹَبؽٸ ٽڀ ٭ٺٌٷ اٹٲٌٛ

اؾب٦ٲٌٷ أٿ ّرتٳ ٽٌٍَ ٽالٿ اٹَابؽٸ ثْال ٭ٺاٌٷ ٽاڀ اٹٲاٌٛ ًّزغاو        
ًځاوعؼ أٿ  ، مشبتً ربهٵبً فٌٞٝاو اؽبٺٮْاخ ٥وٙاخ ؿبغپابد أ٥لائاو     

٭اازؼ اٹَاابؽٸ اٹ٪وثااِ ٵاابٿ ٽااڀ ٱجااٸ ٥جاال اٹ٦يّااي ثااڀ ٽٌٍااَ ث٦االٽب   
أٿ ّأرِ ٥ٺَ  –هدبب ثزٌعْو ٽڀ أثْو–ئّجْٺْخ ٹنا ٱوهٱَٚ ٥ٺَ شبوك 

                                                 

ٖٚٞ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ع٢ً غاصٌ ايبضط ايػطبٞ ٜتكٌ عًُٗا بأؾـب١ْٛ، ٜٓظـط:   ( 1)

 .40; ٜاقٛج، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، م 22يا، ؾطص١ األْؿؼ، م ابٔ غا

 .24م ، ؾت  األْسيؼ، َؤيـ زتٍٗٛ( 2)

  .29م ، ؾت  األْسيؼ، َؤيـ زتٍٗٛ( 3)
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ٽلٿ اٹَبؽٸ ٵِ ت رزٶوه ربوثاخ ئّاجْٺْخ اٹات عبءصباب اؾبَاب٥لاد      
ٽااڀ ثٲبّااب اٹٲااٌٛ يف ثبعااخ ًٹجٺااخ ًاٹاات روٵيااب ٽٌٍااَ فٺٮااو ٥ناالٽب    

أٽب خبٌٖٓ اإلّبهح اٹت ًهكد يف اٹوًاّاخ اٹضبځْاخ   ، رٌعو مبٌ ٽبهكح
أّبً ٵبٿ اٹنُ كفٸ اؾبنٞٲاخ ٽٌٍاَ   ٽڀ أٿ ٽٌٍَ اربو مبٌ اٹَبؽٸ ٭

    .  أٻ اثنو ٥جل اٹ٦يّي ٭اٿ اٹٮزؼ ٵبٿ زبذ هاّخ ٽٌٍَ
ٱاابٻ ٥جاال اٹ٦يّااي فالؿبااب ث٦ٲاال      ئم، ٭زؾيااب مت ٕااٺؾبً  أٿًّجاالً 

سبزٺا٬ ٥اڀ رٺاٴ     اؾبلٿ اٹت ٭زؾيب ًاٹات ٱال ت   أىبيلٽ٦بىلاد ٽ٤ 
ٿ ت ّز٦اوٗ اؾبَاٺپٌ   أٿٽبهكح ًاٹت ًهك ٭ْيب  أىبيلٲلد ٽ٤ اٹت ٥ُ
أُ  ئىلٽ٪بكهصبااب  أًٹٺَااٶبٿ احملٺااْ  ًؿبااټ اؽبْاابه يف اٹجٲاابء    ثاابألمٍ

، ًٙاپنذ ؿباټ ؽوّابصبټ ًٵنبئَايټ ًّا٦بئوىټ اٹلّنْاخ      ، ٽٶبٿ قفاو 
اؿبااابهث  ٽاااڀ  أًٱزٺاااٌا يف اؼباااوة  ٿ ٹٺپَاااٺپ  كبزٺٶااابد اٹااانّڀأً

 Galiciaعٺْٲْخ ئىلاٹٲٌٛ 
ًىٌ ٽب ٦ّٶاٌ رَابٽؼ اؾبَاٺپ  ٽا٤     ، (1)

 ئىلٮزؾٌاب حبوّخ اٹ٦اِْ ثَاالٻ ٥ًالٻ اٹز٦اوٗ     اٹجالك اٹت ّ أىبيل
 .  كبزٺٶبصبټ ٥ًٲبئلىټ

                                                 

ٚيف ; 51م، ايخػــط، ايػــاَطا٥ٞ; 36 م، ايعــطب ةــاضٜذ، ايػــاَطا٥ٞ ٚآخــطٕٚ( 1)

  712ّ/ٖـ 94عاّ َاضز٠ يف عٝس ايؿطط  أٌٖاملػًُني قاذتٛا  إٔ األحريْل ابٔ 

 ٚأَٛاٍرًٝك١ٝ  لىلاهلاضبني  ٚأَٛاٍايكت٢ً ّٜٛ ايهُني  أَٛإٍ مجٝع أع٢ً )

ــ46األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ  م  ايهٓــا٥ؼ ٚصًٝٗــا يًُػــًُني(  ; 47ـ

ايكت٢ً ّٜٛ ايهُني  أَٛاٍمجٝع  لٕٚٚضزج املعاٖس٠ يف املكطٟ )ؾكاذتٛٙ ع٢ً 

ايهٓا٥ؼ ٚصًٝٗا هلا حِ ؾتضٛا  ٚأَٛاٍ رًٝك١ٝ يًُػًُني لىلاهلاضبني  ٚأَٛاٍ

  .1/270، املس١ٜٓ ّٜٛ ايؿطط غ١ٓ أضبع ٚةػعني ( ْؿ  ايطٝا
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ًخبٖاآٌ اٹٲجبئااٸ اٹاات ٍااٶنزيب ٭ااأًٷ ٽااب ّزجاابكه ٽااڀ اغبيااب أاااب   
ٽٌٝڀ ثين كاځٌ ثڀ ٥ٌٍغخ ٽڀ ٽٖپٌكح اٹنُ ثنَت ئٹْو ٱٖو أثاِ  
يف  (1)كاځٌ ًٵبځٌا ٱجٸ ځايًؿبټ ٽلّناخ اٹٲٖاو َّاٶنٌٿ يف ٽلّناخ ٱٺناجريح      

ًمل رْو اؾبٖبكه اؾبزٌا٭وح ٹالّنب ئىل رابهّـ اځزٲابؿبټ ئٹْياب     ، اٹربر٪بٷ اؼببٹْخ
ًٹٶڀ ّجلً أاټ اځزْوًا يف اؾبنٞٲخ اٹ٪وثْاخ ٽاڀ األځالٹٌ    ، ًاٹَْبكح ٭ْيب

، ٻ(788-755ىااا/ 172-138ٽناان ثلاّااخ ٥ياال ٥جاال اٹااوظبڀ اٹاالافٸ)     
ألاټ ٵبځٌا ٱال اځٚاپٌا ئٹْاو ًٱابرٺٌا ٽ٦او ٥نال كفٌٹاو ئىل ٱوٝجاخ ٭ٶابٿ          

ثااڀ ٥ٌٍااغخ ّٲبرااٸ يف عااِْ ٥جاال اٹااوظبڀ يف ٽ٦وٵااخ     ٥جاال األ٥ٺااَ  
  ُ ًاٙااٞوه ئىل اؿبااوة فاابهط   (2)اؾبٖاابهح ًىااٌ ٽااڀ ٝاابهك ٌٍّاا٬ اٹٮيااو

ًؿبنا ٱوذبټ ٥جل اٹوظبڀ اٹلافٸ ًأٱ٦ٞياټ األهاٙاِ ًاؾبالٿ    ، (3)ٱوٝجخ
ًٱٖااو أثااِ   Coimbraتٍااْپب يف ٽناابٰٝ ٩ااوة األځاالٹٌ ٽضااٸ ٱٺپوّااخ

ياټ ٹاجين أٽْاخ ٭ٲال ٱاوذبټ      ًاٹواعؼ أٿ ثين كاځٌ ثَاجت ًتئ ، (4)كاځٌ
أٽواؤىب ًاٍزپوًا ٍبكحً ًؽٶبٽبً يف ٱٖو أثِ كاځٌ ًاؾبنبٰٝ احملْٞاخ ذباب   

٭ٮاااِ اٹٲاااوٿ اٹواثااا٤ اؿبغوُ/اٹ٦بّاااو ، ٵاااٌاټ ّْاااٶٺٌٿ األ٩ٺجْاااخ ٭ْياااب
اؾبْالكُ مٵو اثڀ ؽْبٿ أٿ ٽلّنخ ٱٖاو أثاِ كاځاٌ ًاػبجابٷ احملْٞاخ ذباب       

                                                 

 .501م ، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب1)

ّ صتـ٢ غـ١ٓ    746ٖــ/  129( ةٛىل ٜٛغـ بٔ عبس ايط ٔ األْـسيؼ َـٔ غـ١ٓ    2)

، ّ 757ٖــ/  140ٚقتـٌ غـ١ٓ   ، ّ عٓسَا أظاص٘ عبس ايط ٔ ايساخٌ 755ٖـ/ 138

  .91 – 76م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ابٔ األحري: عٓ٘ ٜٓظط

  .89م ، ؾت  األْسيؼ، ( َؤيـ زت3ٍٛٗ)

 .274م ، ايؿت  ٚابغتكطاض، ( ط4٘)
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ىااټ ٽااڀ ٍاانخ  ًتح ٽااڀ ثااين كاځااٌ ً ئىل اٹَاابؽٸ ٵبځااذ زبااذ ؽٶااټ  
ٻ  ًىټ ٵٸ ٽڀ اْاَ ثاڀ أثاِ كاځاٌ     941ىا/333ٻ ؽزَ ٍنخ929ىا/317

  ٌ ًىاانا ٦ّااين أاااټ ٵاابځٌا ٍاابكح   ، (1)٥ًجاال اهلل ثااڀ ٥پااو ثااڀ أثااِ كاځاا
ئم اؾب٦ااو٫ً أٿ ؽٶاابٻ ثااين أٽْااخ يف    ، اؾبنٞٲااخ ثااال ٽناابى٣ ؾباالح ٌّٝٺااخ    

األځاالٹٌ ٵاابځٌا ت ٌّٹااٌٿ أٽاارياً ثوثوّاابً يف ځبؽْااخ ت ّ٪ٺاات ٥ٺااَ ٍااٶباب 
ألٿ ؽٶااټ اٹنااٌاؽِ ت ّٲااٌٻ ئت ٥ٺااَ ٥اايًح ٥ًٖاات ، نٖااو اٹربثااوُاٹ٦

 .(2)ٽزإٔٺ 
ً٭ْپب ٥لا ثين كاځٌ ثڀ ٥ٌٍغخ ٭ااٿ ىنابٳ ٽ٦ٺٌٽابد ٥بٽاخ ٥اڀ      
اٹٲجبئاااٸ اٹربثوّاااخ اٹااات ٍاااٶنذ ٽنااابٰٝ ٩اااوة األځااالٹٌ اٹَااابؽٺْخ  

      ٌ ئم أٿ ٽنٞٲاخ اػبا٫ٌ   ، ًاٹٲوّجخ ٽنايب ًٽاڀ ٙاپنيب ٱٖاو أثاِ كاځا
ٮِ ٽاب هكح ثاين ٍاٶڀ    ٭، (3)اغبيب ذبټ ر٦ل ٽڀ ٽ٦بٱٸ اٹربثو ًاٱرتٿ
ٝو٬ّ ٽاڀ ٽٖاپٌكح ًٽنايټ ٥جال اػبجابه       ٌٽ٦ٌَك ثڀ ربعْذ ًىټ ثن

ًاٍزٲو ثنٌ ٭و٭وٿ ٽڀ ىځبراخ ًثناٌ   ، (4)ثڀ ىاٱٺخ اٹنُ ر٪ٺت ٥ٺْيب ٽلح
ًٵبځاذ عجابٷ اؾب٦الٿ    ، (5)ّٚابً أيف ٽابهكح   ًٌَ ٽڀ ٱجْٺخ ٽٶنبٍخځاً

ْٺخ اٹرباځٌ اٹربثوّاخ  اٹٲوّجخ ٽڀ ٱٖو أثِ كاځٌ ٩بٹجْخ ٍٶباب ٽڀ ٱج
   ٌ ًت َّازج٦ل أٿ اځزْاوًا   ، (6)ؽزَ ٥و٭ذ رٺٴ اػبجابٷ شجابٷ اٹارباځ

                                                 

  .490، 254م ، ّ ( 846-796ٖـ/  232-180املكتبؼ ) يًضكب١ ، ( ابٔ صٝا1ٕ)

 .424م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ( 2)

 .78م ، ايعطبةاضٜذ ، ( ايػاَطا٥ٞ ٚآخط3ٕٚ)

 .281 م، ايؿت  ٚابغتكطاض، ط٘ ; 501م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ( 4)

 .499، 489 م، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ( 5)

 .270م ، ايؿت  ٚابغتكطاض، ( ط6٘)
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 .  أّٚبً يف ٽنبٰٝ اٹَبؽٸ اٹ٪نْخ
أٽاااب اٹٲجبئاااٸ اٹ٦وثْاااخ ٭ااااٿ ث٦ااا٘ اؾبٖااابكه أّااابهد ئىل رٌاعااال     

( 1)٭نٵو أٿ أ٭واكاً ٽڀ ه٥ا  ، ـبپ٥ٌبد يف ٽنٞٲخ اػب٫ٌ ًاٹَبؽٸ

س ئغبب٥ْاٸ ثاڀ أظبال ثاڀ     ځيٹٌا ٱٖو أثاِ كاځاٌ ٵابٿ ٽنايټ احملال     
ًيف ث٦اا٘ اؾبناابٰٝ اٹٲوّجااخ ٽااڀ اٹَاابؽٸ اځزْااو  ، (2)ٽَاا٦ٌك اٹااو٥ْين

 ًىاټ ٽاڀ    ٿ اٹيىاوّ أ ئىل أّبه٭بثڀ ؽيٻ اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲجبئٸ اٹ٦وثْخ 
 Badajozثين ىىوح ٽڀ ٱوِّ ٍٶنٌا ثبعخ ًثٞٺًٌْ

 بًٿ ٱَاپ ًأ، (3)
ٿ ثين ؽٮٔ أً، (4)ٽڀ ًٹل اؼبغبط ثڀ ٬ٌٍّ اٹضٲٮِ ٍٶنٌا ثبعخ

ٌ ٍاٶنٌا ٩اوة    األًًٽاڀ   األځٖبهًىټ ٽڀ  ، (5)ًٽنايب ثبعاخ   األځالٹ
ٌ  اػبنٌة ٽڀ ئىلًيف ٽلّنخ ٹجٺخ اٹٌاٱ٦خ  ٍاٶڀ ٥الك    ٱٖو أثِ كاځا

ٽاااڀ اٹجٞاااٌٿ ًاٹٲجبئاااٸ اٹ٦وثْاااخ ٽنااايټ ث٦ااا٘ ًٹااال ٥جااال اٹ٦يّاااي ثاااڀ  
ًثناٌ  ، (7) ثنٌ ٍٺٌٷ ٽڀ ثين ٽاوح ثاڀ ٥ابٽو ثاڀ ٦ٕٖا٦خ     ً، (6)ٽوًاٿ

                                                 

 رؿِ بٔ َعا١ٜٚ بٔ قٝؼ بٔ عُطٚ( شٚ ضعني ات٘ ٜطِٜ بٔ ظٜس بٔ غٌٗ بٔ 1)

ٔ  عطٜا بٔ قطٔ ٔب ايػٛذ بٔ ٚا٥ٌ بٔ مشؼ عبس بٔ ٔ  ظٖـري  بـ ٔ  ايػـٛذ  بـ  بـ

 .433م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ: ٜٓظط،  ري بٔ اهلُٝػع بٔ أمئ

  .1/154، ( ابٔ ابباض ايته2١ًُ)

، ايعطب ةاضٜذ، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ .132 م، أْػاب ايعطب مجٗط٠، ابٔ صعّ( 3)

  .70 م

  .267 م، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ( 4)

  .333 م، ط٠ أْػاب ايعطب( مج5ٗ)

 .105 م، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب6)

  .272 م، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب7)



65 

ًثنااٌ ؽااواى ٽااڀ ثااين ، (2)ئّاابكهح ٽااڀ ًٱجبئااٸ منااب، (1)ّاا٦جبٿ ثااڀ ص٦ٺجااخ
ًيف ٽابهكح ٍاٶڀ ٥الك    ، (4)ًثنٌ فْ  ٽڀ ٱٚب٥خ، (3)ظبري ثڀ ٍجأ
ٿ اځزْابه ث٦ا٘   ئ، (5)٥ٺْاو اٹَاالٻ  اؼبَاڀ ثاڀ ٥ٺاِ     اإلٽابٻ ٽڀ مهّخ 

 ثبعااخ ًٽاابهكح ًٹجٺااخ   ٽضااٸ األځاالٹٌثٞااٌٿ ًٱجبئااٸ اٹ٦ااوة يف ٩ااوة    
 بًٿ ٱَااپأَّاازج٦ل  ځااو تا٭، اٹٲوّجااخ ٽااڀ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ًٍاابؽٺيب 

ِ  ٿ ٭وٓ اٹ٦پٸ ٭ْيب ٽزَْوح ٵبٹْٖلأً تٍْپبٽنيټ ٍٶنيب   ًاٹو٥ا
 .ًاٹ٦پٸ يف طب٤ اؾب٦بكٿ

اٹَاابؽٸ  ئىل األځ٢اابهّاايوح ًاٹاانُ عٺاات  األٵضااوٿ اؼباابكس أ ئت
 ئىلىاااٌ ر٦اااوٗ رٺاااٴ اٹَاااٌاؽٸ ، ثْاااٶٸ ٥ااابٻ ٹألځااالٹٌاٹ٪وثاااِ 

اٹْااااپبٷ ٽااااڀ ٍااااٶبٿ  أىااااٸًاٹنٌهٽاااابٿ ىااااټ ، ىغپاااابد اٹنٌهٽاااابٿ
ًت ، (7)ٺاااْيټ ٽٖااابكهځب اٹ٦وثْاااخ اٍاااټ)اوًٌ(ًرٞٺاااٰ ٥، (6)اٹااالمنبهٳ

ّاا٦ٺٌا أٿ اٹنٌهٽاابٿ ٵاابځٌا ؽْااش ؽٺااٌا  ًأل، ّٲٖاال ذبااټ ٥جاالح اٹناابه 
ًٵبځاااذ ٩ااابهاصبټ ، (8)٭ْياااب ًٵااابځٌا اوٱاااٌٿ عضاااش ٽٌرااابىټ، اٹااانرياٿ

                                                 

  .311 م، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب1)

 .327 م، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب2)

  .434 م، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب3)

 .455 م، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب4)

  .44 م، ( مجٗط٠ أْػاب ايعطب5)

  .127 م، األْسيػٞ ايتاضٜذ، اذتزٞ( 6)

ٔ ايكٛط١ٝ، ةاضٜذ، أَ ايطٚؽ (;  لِْٗ) ٜٚؿري  1/163املػعٛزٟ، َطٚش ايصٖا، ( 7) ب

ابٔ غعٝس، املػطب،  ; 177يف ايتاضٜذ، م  ايهاٌَاألْسيؼ َٔ ، األحري; ابٔ 84 م

 . 1/345; املكطٟ، ْؿ  ايطٝا، 2/87، املػطب ; ابٔ عصاض٣، ايبٝا1/49ٕ

  .248 م، ٚاألْسيػٞذ ايعباغٞ يف ايتاضٜ، ايعبازٟ( 8)
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ًؾبااب ٵبځااذ ٍااٌاؽٸ   ، رَاازيل٫ اٹَااٌاؽٸ اؾبٶْااٌ٭خ ٩ااري احملٖاانخ    
، ؾبْالكُ ىبكئاخ اٹ٪وثْخ ؽزَ اٹٲوٿ اٹضبٹش اؿبغوُ/اٹزب٤ٍ ا األځلٹٌ

 ٭اٌعا ًٽاڀ ىناب ٭ٲال    ، ٹنا ٵبځاذ فبٹْاخ ٽاڀ ٱاٌح حبوّاخ راواثٜ ٭ْياب       
 .  اؾبَٺپٌٿ ذبغپبد اٹنٌهٽبٿ ٥ٺْيب

٭نٵو اثاڀ اٹٲٌْٝاخ   ، (1)ٻ843/ىا 229 ٍنخ١يٌه ؿبټ يف  أًٷٵبٿ 
صااټ امباالهًا عنٌثاابً ؽزااَ  (2)ٽٶاابٿ أفاانًه ىااٌ ثَااْٜ ٹْااجٌځخ أًٷ أٿ

 Cadizًٕٺٌا ئىل ٱبكً
ًكفٺاٌا اٹنايو ئىل ئّاجْٺْخ     صټ كفٺٌا ئىل (3)

٥ًٺاَ اٹاو٩ټ ٽاڀ أٿ اؾبٖابكه     ، (4)ًمل ّنَؾجٌا ئت ث٦ل ٽ٦ابهٳ ٥نْٮاخ  
مل رْااو ئىل كفااٌؿبټ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ٽجبّااوح ئت أځااو مٵااود أٿ      
      ً ، (5)٥بٽٸ ٹْاجٌځخ أهٍاٸ ئىل ٍاٶبٿ اٹَاٌاؽٸ ثابٹزؾٮ٠ ًاتؽارتا

                                                 

 ٖـ 229غ١ٓاْ٘ نإ يف  لىلاختًؿث املكازض يف حتسٜس شيو ؾصٖا بعهِٗ ( 1)

اْظــــط ، ّ 844/ٖـــــ 230نــــإ عـــاّ   األٍٚاهلزـــّٛ   إٔٚشٖـــا آخــــطٕٚ  ، ّ 843/

ٚايطار  عٓس اذتزٞ ٖٛ عاّ  .184-183 م، ايخػط، ايػاَطا٥ٞ: ايتؿاقٌٝ

ٕ بكا٤ِٖ يف أل ليٖٝ٘ٚٛ َا ْصٖا ، 228 م، األْسيػٞ ايتاضٜذ، ّ 843/ٖـ 229

 ٖـ 229عاّ  أٚاخطايػٛاصٌ اغتُط ١٦َ ّٜٛ ٚنإ ٖزَِٛٗ ع٢ً يؿب١ْٛ يف 

ٚنإ ٖزَِٛٗ ع٢ً اؾب١ًٝٝ بعس شيو ٚيف بسا١ٜ ، يف شٟ اذتز١ َٓ٘ ّ 843/

  .ٚيعٌ ٖصا ٖٛ َٓؿأ ابختالف بني املكازض، ّ 844/ٖـ 230 غ١ٓ

  .81 م، ةاضٜذ، ابٔ ايكٛط١ٝ( 2)

، ٜــاقٛج: ٜٓظــط، ( ٖٚــٞ رعٜــط٠ يف غطبــٞ األْــسيؼ َــٔ أعُــاٍ نــٛض٠ ؾــص١ْٚ 3)

 .207م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ

(4 ٕ ــا ــٔ صٝ ــ١  ، ( اب -450م ، ّ( 846-796ٖـــ/  232-180املكتــبؼ )يًضكب

ٟ ; 179-177م ، األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ  ، ابــٔ األحــري  ، ابــٔ عــصاض

 .346-1/345، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ; 88-2/87، ايبٝإ املػطب

 .451م ، ّ( 846-796ٖـ/  232-180املكتبؼ)يًضكب١ ، ( ابٔ صٝا5ٕ)
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ؽٸ أُ ٍابؽٸ ئّاجْٺْخ ًٍاب   ( 1)ًمٵو اثڀ اٹٲٌْٝخ أاټ ىزٶٌا اٹَابؽٺ  
ًؾباب ٵبځاذ ٽلّناخ ثبعاخ     ، (2)ًمٵو أاټ أ٩ابهًا ٥ٺاَ ثبعاخ   ، اٹجؾو احملْٜ

ث٦ْلح ٥ڀ اٹَبؽٸ ًرٲبثٺيب ٥ٺْو ٽلّنخ ٱٖاو أثاِ كاځاٌ اٹات ٱْاٸ ئااب       
 .  ٽڀ أ٥پبؿبب ٭ٺ٦ٺيب اؾبٲٌٖكح ىنب يف ر٦وٗ اٹنٌهٽبٿ ؿبب

ٵاابٿ ٽاااڀ أىاااټ ځزااابئظ ىغااٌٻ اٹنٌهٽااابٿ ٥ٺاااَ ٹْاااجٌځخ ًٍاااٌاؽٸ   
 0  (3)ىِ األفوٍ األځلٹٌ
٥ٺاااَ ٝاااٌٷ   (4)ٙاااوًهح ًٙااا٤ هثبٝااابد  ئىلرنجااايذ اٹلًٹاااخ   -1 

اٹَااٌاؽٸ  ثإااالػًٱاابٽٌا ، ٽٮاابعااٹَااٌاؽٸ ؾبٌاعيااخ أُ ىغااٌٻ  
 .  (5)اٹت فوذبب اٹ٪ياح

 األځلٹَااِ األٍااٌٞٷ٥االك ٽااڀ ٱٞاا٤    ثاهٍاابٷٱبٽااذ اٹلًٹااخ   -2 
٥جال   األٽاري ٿ ئ 0 ٹرياثٜ يف اٹٌَاؽٸ اٹ٪وثْخ ًيف مٹٴ ّٲٌٷ اٹٲٌْٝاخ 

أځْأ اؾبواٵت ًاٍز٦ل ثوعبٷ اٹجؾو ٽڀ ٍاٌاؽٸ  اٹوظبڀ ثڀ اؼبٶټ)
 .  (6)ًاٹنٮٜ( ثبٓتد٭أٍز٦ل ، ٭أؼبٲيټ ٤ًًٍ ٥ٺْيټ األځلٹٌ

                                                 

 .81م ، ( ةاضٜذ اؾتتاح األْسيؼ1)

ــاضٜذ، م    2) ــٔ األحــري، األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايت املكــطٟ، ْؿــ  ايطٝــا،    ;179( اب

1/346 . 

يػطبـٞ  ( ٜٓظط ايتؿاقٌٝ عٔ ْتا٥س ٖزّٛ ايٓٛضَإ ع٢ً يؿب١ْٛ ٚايػاصٌ ا3)

غًػـ١ً  ، زضاغاج يف ةـاضٜذ املـسٕ األْسيػـ١ٝ   ، ايسضٜٚـ ٚايعًٝاٟٚ: األْسيػٞ 

 .202-201م ، (3ضقِ )

ايطبا  َٔ ضبه ٖٚٛ املهإ ايصٟ ظتتُع ؾٝ٘ املكـاةًٕٛ ٜٚهْٛـٕٛ َتـأٖبني    ( 4)

  .21-1/19، اإلغال١َٝزا٥ط٠ املعاضف ، ٓظط َاز٠ ايطبا ٜ، األعسا٤ملٛار١ٗ 

  .1/346، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ( 5)

 .83-82 م، اؾتتاح األْسيؼ ةاضٜذ، ابٔ ايكٛط١ٝ( 6)
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ًؾبب ٵبځذ ٽلّنخ ٱٖو أثِ كاځٌ ٩نْخ ثأّغبه اٹٖنٌثو اٹت رٌ٭و 
األفْاابة اٹالىٽااخ ٹٖاانب٥خ اٹَااٮڀ ٹاانا ٭ااااب زبٌٹااذ ث٦اال مٹااٴ ئىل  

ً٭ْپب اٍازلاه ذباب   ) ًئىل مٹٴ أّبه اإلكهَِّ ثٲٌٹو0، ٽوٵي ٹٺٖنب٥خ
 .  (1)(يب أّغبه اٹٖنٌثو ًذبب اإلځْبء اٹٶضريٽڀ األهٗ ٵٺّ
ٻ ىاابعټ اٹنٌهٽاابٿ ٽااوح أفااوٍ ٍااٌاؽٸ ثااالك  859ىااا/ 245ًيف ٍاانخ 

األځلٹٌ اٹ٪وثْخ ًٵبځذ اٹٌَاؽٸ أٵضو زبوىاً ًؽْٞخ ٭زٖالد ؿباټ ٱاٌح    
ٽڀ األٌٍٞٷ األځلٹَِ اؾباواثٜ يف ٱٖاو أثاِ كاځاٌ ًشبٶناذ ٽاڀ ئث٦ابك        

ًئىل مٹاٴ أّابه اثاڀ ؽْابٿ ثٲٌٹاو0      ، ث٦ال أٍاوًا ٽنايټ ٽاوٵج      فٞوىټ
ٌ     –ٹ٦نايټ اهلل –)ً٭ْيب فاوط اواًٌ    ، ئىل ٍابؽٸ اٹ٪اوة ٽاڀ األځالٹ
فوعااٌا يف اصنااز  ًٍااز  ٽوٵجاابً ٭ااأٹٮٌا اٹجؾااو  ، ًىااٌ فااوًعيټ اٹضاابځِ

فبوًٍبً ٽاب ثا  ؽابئٜ ٭ولباخ يف اٹْاوٯ ئىل أٱٖاَ ؽابئٜ ٩ٺَْاْخ يف         
جابٿ رٺٲزايپب اؾبواٵات اؾبنٚاٌّخ اػببهّاخ ٽاڀ       ًرٲلٻ ٽواٵجايټ ٽوٵ ، اٹ٪وة

٭٪نپزاايپب دبااب ٵاابٿ ، يف ث٦اا٘ ٽواٍااِ ثبعااخ (2)ؽاابئٜ عٺْٲْااخ ٽ٦بٱٖااخ
ًٹاٌْ ٹجبعاخ ٽوٍاَ ٩اري ٱٖاو      ، (3)٭ْيپب ٽڀ ٽبٷ ًٽزب٣ ٥ًالح ًٍا (  

ًىنا ٦ّاين أٿ ىنابٳ ٱاٌح ٽاڀ األٍاٌٞٷ األځلٹَاِ أفاند        ، أثِ كاځٌ
 .  خ اٹجؾوّ رواثٜ يف ىنبٳ ؼبپبّخ اٹٌَاؽٸ ٽڀ فٞو اٹٲوإن

ٻ ٵبځااذ اٹٲااٌح اؾبواثٞااخ يف ٱٖااو أثااِ كاځااٌ     965ىااا/ 355ًيف ٍاانخ

                                                 

  .2/544، ( ْع١ٖ املؿتام1)

ةاش ، ايعبٝسٟ: ٜٓظط، أخصة٘ َعاقك١: َٔ عكل ٚاملعاقك١ ٖٞ املعاظ٠ ٜكاٍ( 2)

 .)َاز٠ عكل( 18/41، ايعطٚؽ

ٜٓظــط ; 308-307م ، ّ ( 846-796ٖـــ/  232-180املكتــبؼ ) يًضكبــ١ ( 3)

 .2/96، ايبٝإ املػطب، اضٟابٔ عص: أٜهًا
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، ًاؾبٶٺٮاخ دبواٱجاخ اٹَابؽٸ اٹ٪وثاِ هٕالد ٥الكاً ٽاڀ ٽواٵات اٹنٌهٽاابٿ        
      ٛ ًٱال  ، ٭أهٍٺٌا ٕاوييټ ئىل ٱوٝجاخ ًأىاٸ اٹَابؽٸ ثابٹزؾٮ٠ ًاتؽزْاب

 ٽاڀ  ٵزبة ًهك، ٽنيب هعت أًٷ ًيفأّبه اثڀ ٥ناهُ ئىل مٹٴ ثٲٌٹو0 )
ً  أٍاٌٞٷ  ١ياٌه  ٭ْاو  ّانٵو ، ثبهلل اؾبَزنٖو ٥ٺَ كاځٌ ثِأ ٱٖو  اواٌ
 وٵٺّا  اٹَبؽٸ مٹٴ أىٸ ًاٙٞواة، اؾبٶبٿ ىنا ٽڀ ثٲوة اٹ٪وة ثجؾو
 يف ًٵابځٌا ، ٍاٺ٬  ٭ْپاب  ٱجٺو ٽڀ األځلٹٌ ثٞوًٯ ٥بكصبټ ٹزٲلٻ، ٹنٹٴ
 اٹَاااٌاؽٸ رٺاااٴ ٽاااڀ اٹٶزااات رواك٭اااذ صاااټ، ٽوٵجااابً ٥ًْاااوّڀ ضببځْاااخ
ٜ  ئىل ًًٕاٺٌا ، ذباب  أٙاوًا  ٱال  ًأااټ ، ثأفجبهىټ  ٭قاوط ، أّاجٌځخ  ثَاْ
 اؾبَااٺپ  ٽااڀ ٭ْيااب ًاٍزْاايل، ؽااوة ثْناايټ ًكاهد، اؾبَااٺپٌٿ ئٹااْيټ
 ٥ٺاْيټ  ٭ابٱزؾپٌا ، ئّاجْٺْخ  أٍاٌٞٷ  ًفوعاذ ، اٹٶاب٭وّڀ  ٽڀ ٭ْيب ًٱزٸ
 ٭ْياب  ٵابٿ  ٽاڀ  ًاٍازنٮنًا ، ٽواٵجايټ  ٽاڀ  ٥الح  ًؽٞپاٌا ، ّاٺت  ثٌاكُ
 ٹاااٴم ئصاااو ًاايٽاااٌا، اؾبْاااوٵ  ٽاااڀ طبٺاااخ ًٱزٺاااٌا، اؾبَاااٺپ  ٽاااڀ

ً  أفجابه  رايٷ  ًمل، فبٍاوّڀ   ٽااڀ ًٱاذ  ٵاٸ  يف ٱوٝجاخ  ئىل رٖااٸ اواٌ
 .  (1)(ر٦بىل اهلل ٕو٭يټ أٿ ئىل، اٹ٪وة ٍبؽٸ

 ىااا392-366ٻ ٱاابٻ اؾبنٖااٌه ثااڀ أثااِ ٥اابٽو)   997ىااا/ 387ًيف ٍاانخ 
 Santiagoّبٱات  ٻ(حبپٺزو اٹضبٽنخ ًاألهث٦  ٥ٺَ ٽلّنخ ّانذ 976-1331/

de Compostela  
ًٵبځااذ ، ڀ اٹاارب ًاٹجؾااو ًٱااوه أٿ ّيبطبيااب ٽاا  (2) 

                                                 

 .2/239، ايبٝإ املػطب( 1)

، َاضز٠ حػٛض يف ٖٚٞ، عٓسِٖ عظ١ُٝ نٓٝػ١ؾٓث ٜاقٛب  ) : قاٍ اذتُريٟ( 2)

ٌ  أْ٘ ٜصنطٕٚ، اذتٛاضٟ ٜعكٛب رػس ع٢ً َب١ٝٓ ايهٓٝػ١ ٖٚصٙ  بٝـث  يف قتـ

 =لىل ايؿاَٞ ايبضط يف املطنا ب٘ ؾزط٣ َطنا، يف ةالَصة٘ ٚأزخً٘ املكسؽ
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اٍز٦لاكارو يف اٹجؾو ٽڀ ٱب٥لح األٌٍٞٷ يف ٱٖو أثِ كاځٌ ؽْاش أٽاو   
ثجنبء اؾبيّل ٽاڀ اٹَاٮڀ ٹنٲاٸ اػباِْ ٥ًنالٽب ٭او٧ ٽناو اځٞٺاٰ األٍاٌٞٷ          
ًىااٌ اپااٸ ٕاان٫ٌ اػبااِْ ٽااڀ اٹجؾااوّ  ًاؾبْاابح ًٽااب ازبعٌځااو ٽااڀ      

ْاش  ؽ  Rio El Dueroاألٱٌاد يف اٹجؾو ًكفٸ عٺْٲْاخ ٽاڀ ااو كًّاوح    
ًٱال ٵابٿ   ًئىل مٹٴ أّبه اثڀ ٥ناهُ ثٲٌٹاو0 ) ، ّٺزٲِ ىنبٳ ثٲٌارو اٹربّخ

اؾبنٖااٌه رٲاالٻ يف ئځْاابء أٍااٌٞٷ ٵااجري يف اؾبٌٙاا٤ اؾب٦ااو٫ً ثٲٖااو أثااِ   
    ٌ ًعيايه ثوعبٹاو اٹجؾاوّ  ًٕان٫ٌ     ، كاځٌ ٽاڀ ٍابؽٸ ٩اوة األځالٹ

اٍااز٢يبها ، ًظبٺااذ األٱااٌاد ًاأل٦ٝپااخ ًاٹ٦االك ًاألٍااٺؾخ ، اؾبرتعٺاا 
٭الفٸ  ، ئىل أٿ فوط دب٤ٌٙ ثورٲبٷ ٥ٺاَ ااو كًّاوه   ، ميخ٥ٺَ ځٮٌم اٹ٦ي

٭٦ٲال ىنابٳ   ، يف اٹنيو ئىل اؾبٶبٿ اٹانُ ٥پاٸ اؾبنٖاٌه ٥ٺاَ اٹ٦جاٌه ٽناو      
ًًى٣ اؾبنٖاٌه ٽاب   ، ثٲاوة اؼبٖاڀ اٹانُ ىنابٳ     ٽڀ ىنا األٌٍٞٷ عَواً

٭زٌٍاا٦ٌا يف اٹزاايًك ٽنااو ئىل أهٗ   ، ٵاابٿ ٭ْااو ٽااڀ اؾبااريح ٥ٺااَ اػبناال     
 .  (1)(ٌةصټ ا٘ ّوّل ّنذ ّبٱ، اٹ٦لً
 األځااالٹٌيف  األٽٌّاااخٻ ٍاااٲٞذ اؽبال٭اااخ 1333ىاااا/ 422 ٍااانخًيف 

ٵبځاذ طبْا٤    أٿكًّالد ٌٝائ٬ ٽزنبؽوح ث٦ال   ئىلًرٲَپذ اٹجالك 
ٌ ثاالك    ئىليف اٹْاپبٷ اٹْاوٱِ     Tortosaٽاڀ ص٪او ٝوٌّٝاخ    األځالٹ

                                                                                                

٘  اْتٗـ٢  صت٢ احملٝه ايبضط لىل ب٘ طشخ إٔ= ٌ  ايهٓٝػـ١  َٛنـع  لىل بـ  بػـاص

 ض١َٚ َٚٔ اؾطصت١ َٔ ليٝٗا ؾٝككس بات٘ ٚتٝث عًٝ٘ ايهٓٝػ١ ؾبٓٝث ؾٝ٘

 .348م ، ايطٚض املعطاض، (هلا عٝسًا رعٌ َعطٚف يّٝٛ ٚايكػطٓط١ٝٓٝ

; 348م ، ايــطٚض املعطــاض، اذتُــريٟ: ٜٓظــط أٜهــًا; 2/295، ( ايبٝــإ املػــطب1)

 .1/559، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 1/414، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ
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، (1)ٍاٺٞخ اٹلًٹاخ اؾبوٵيّاخ يف ٱوٝجاخ     ئىلص٪و ٹْجٌځخ يف اٹ٪اوة ربث٦اخ   
ٹٺَاْٞوح ٥ٺاَ    ٕاوا٥بً  أٿ أّلّنبٓ اٹت ث  ًّجلً ٽڀ ث٦٘ اٹنٌٖ
يف اّجْٺْخ ًثاين   (2)ؽلس ث  ثين ٥جبك األځلٹٌث٦٘ ٽواٵي ٩وة 

ٽااڀ  األٽااوٿ ثااين ٥جاابك شبٶنااٌا يف ثلاّااخ    أً (3)يف ثٞٺْااًٌ األ٭ٞااٌ
أثب اٹٲبٍاټ فبپال    أٿ األصري ئىلًّْري اثڀ ، ىنبٳ ئىلٱٌاصبټ  ئهٍبٷ

 ئغبب٥ْاااٸ اٹااانُثناااو ا أهٍاااٸٻ( 1341-1323ىاااا/ 433-414ثاااڀ ٥جااابك)
ًىانا  ، (4)ٻ 1338ىاا/  433 ٍانخ  ؽالًك  ٭پٺٶياب يف  ًًٕٸ ئىل ٹْجٌځخ

 .  ٦ّين أٿ ٽلّنخ ٱٖو أثِ كاځٌ إٔجؾذ ٙپڀ أٽالٳ ثين ٥جبك
ئىل األځاالٹٌ ًٱٚاابئيټ  Almoravides,Losًث٦اال كفااٌٷ اؾبااواثٞ   

٥ٺااَ أٽااواء اٹٌٞائاا٬ ًتٍااْپب كًٹااخ ثااين ٥جاابك إٔااجؼ ٩ااوة األځاالٹٌ    
  ٞ  ألااابؽوعااخ  ؽٲجااخًٹٶناايب ٵبځااذ  بٿ اؾبااواثٞ   ثأطب٦ااو زبااذ ٍااٺ

-422اٹٌٞائاا٬) أٽااواءّاايلد ٽااْالك كًٹااخ اٹربر٪اابٷ اؼببٹْااخ ٭ٮااِ ٥ياال   
ؽبٹاااخ اٹااارتكُ    Castillaٻ( اٍاااز٪ٸ ٽٺاااٌٳ ٱْااازبٹخ  1391-1333ىاااا/484

٥ًپٺااٌا ٥ٺااَ رٌٍاا٤ْ ؽاالًكىټ ٹزْااپٸ اؾبناابٰٝ     األځاالٹًٌاٹزپاايٯ يف 
اٹَابثٲخ،   ٲجاخ ٝاٌاٷ اؼب  عنٌة او كًّوح مٹٴ اٹنيو اٹانُ ثٲاِ ٭بٕاالً   

                                                 

 .1/42، املعزا، املطانؿٞ( 1)

، عٓإ: ٓظطٜ، ّ 1091 – 1023 /ٖـ 484-414صهِ بٓٛ عباز يف اؾب١ًٝٝ َٔ ( 2)

  .59-31 /2، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ 

  .224 م، ايعطب ةاضٜذ، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ( 3)

زٚي١ اإلغالّ يف ، عٓإ; 262م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، األحريابٔ ( 4)

  .2/85، األْسيؼ
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ًٱل شبٶنٌا ٽاڀ اٹَاْٞوح ٥ٺاَ ٥الك ٽاڀ اؾبالٿ اٹٌاٱ٦اخ ثا  ااوُ كًّاوح           
َ   Roi Tojoًربعاخ  اٹٌاٱ٦اخ ٥نال    (porto calleٽلّناخ ثٌهراٌ ٵابيل)    ؽزا

ىنا اٹٲَټ ٽڀ كبٺٶزاو ًتّاخ    األًٷًٱل ع٦ٸ ٭وځبځلً ، ٽٖت او كًّوح
٦اااٸ ٥بٕاااپزيب ًع أ٥اااالهاؾبلّناااخ  ئىلٽَااازٲٺخ اغببىاااب اٹربر٪ااابٷ ځَاااجخ 

ځٶاٸ ثأىٺايب اؾبَاٺپ      أٿ٥ٺَ اٍزْٞباب ث٦ل  األٍجبٿّغ٤ ً، (1)ٱٺپوّخ
 .(2)ًٱزٸ ًىغو اٹ٦لّل ٽنيټ

-1365ىااا/ 532-458اٹَاابكً) اٹٮٌځَااًٌيف ٥ياال اؾبٺااٴ اٹٲْاازبيل 
اٹنُ عبء ٽڀ ٭وځَب ؾبَاب٥لرو   هميٌٿ اٹربعٌځِ ٻ( ٵب٭أ  اٹٶٌځذ1139

أٿ ع٦ٺااو ًاٹْااب ٥ٺااَ     ٻ 1386ىااا/ 479ث٦اال ٍاانخ  يف ٽ٦وٵااخ اٹيتٱااخ  
و ىنوُ اٹربعٌځِ اثڀ ٥پّ خًث٦ل ً٭برو فٺٮو يف ؽٶټ اٹٌتّ، اؾبنٞٲخ

ًاٹيًط آفو تثنخ اٹٮٌځٌَ اٹَبكً ٩ري اٹْو٥ْخ اٹت رال٥َ رريّايا   
ٹٲْازبٹخ ًؽابهة ٽا٤ ىًعزاو      ربث٦ابً  ه٥زجابه بًٱل ؽٶټ ىًعيب اٹربر٪بٷ ث

ٹٌٕابّخ ٥ٺاَ   ًث٦ل ً٭بح ىنوُ رٌٹذ ىًعزو رريّيا ا، (3)ٙل اؾبَٺپ 
 أٽاارياًٻ ؽْاش ځٖات    1139ىااا/533ٍانخ اثنايب اٹٮٌځَاٌ ىنوّٶْااي ؽزاَ    

ًٱال ٥پال اٹٮٌځَاٌ ىنوّٶْي)ًرَاپْخ اؾبٖابكه اٹ٦وثْاخ       ، ٥ٺَ اٹربر٪بٷ
اٹ٦پاٸ ٥ٺاَ اٍازٲالٷ اٹربر٪ابٷ      ئىل (4)ً اٹوّاٰ( أاٹوځاٴ   أًاثڀ اٹوځٰ 

ؽزاَ شبٶاڀ ٽاڀ زبٲْاٰ ىل٭او ؽْاش        ٽڀ ٱْزبٹخ ًفابٗ ٽ٦ياب ٱزابتً   

                                                 

  .189 م، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘( 1)

  .54 م، اذتُالج ايكًٝب١ٝ، ايعًٝاٟٚ( 2)

      .255 م، ايعطب ةاضٜذ، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ .189 م، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘( 3)

  .190 م، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘: ٓظط( 4ٜ)
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 .  (1)ٻ1142ىا/ 537ٍنخٽٺٶب ٥ٺَ اٹربر٪بٷ ځٮَو  أ٥ٺڀ
٭ٮااِ اؾب٪ااوة ، ٵاابٿ اؾبواثٞااٌٿ ميااوًٿ دبؾنااخ ٥ٖااْجخ يف مٹااٴ اٹٌٱااذ 

 اؾبٌؽاااالّڀ أّاااالُىاااايائټ ٽزٶااااوهح ٥ٺااااَ  ئىلر٦وٙااااذ عٌّْاااايټ 

Almohades,Los  
 صاٌهح ٥لّالح ٽنايب    صاٌهاد ًاعيٌا  األځلٹًٌيف  ، (2)

ٌ ّوٯ   أىٸ  Malagaٱوٝجاخ ًٽبٹٲاخ   ًأىاٸ  األځالٹ
 صاٌهح  دبءصاټ عا  ، (3)

ًٵابٿ ٽاڀ   ، ٹز٤ٚ ؽالا ٹنٮاٌم اؾباواثٞ  ىنابٳ     ٹألځلٹٌاػبنٌة اٹ٪وثِ 
ى٥پاابء اٹضااٌهح يف ٩ااوة األځاالٹٌ ٍااْلهاُ ثااڀ ٥جاال اٹٌىاابة ثااڀ ًىّااو     

اٹنُ شبٶڀ ٽڀ اٹز٪ٺت ٥ٺَ اٹَبؽٸ ًٽنيب ٱٖاو أثاِ كاځاٌ     (4)اٹٲَِْ
      ٌ ظبال ثاڀ   أىاٌ  ً صټ كفٸ يف ٕاوا٣ ٽا٤ أؽال اٹضاٌاه يف ٩اوة األځالٹ

 ِ ئت أٿ اٹضابئوّْڀ ث٦ال   ، ٻ1145ىاا/  543ٍانخ   يف ّاٺت  (5)اؼبَ  ثڀ ٱَا
                                                 

ٚقـس ضرـ  ةـاضٜذ     548 م، أٚضبا، عاؾٛض; 26 م، اإلغال١َٝايوةػاٍ ، َهٞ( 1)

  .ّ 1145ٖـ/ 540 غ١ٓاختاشٙ يكا ًَو 

  .289-288 م، ةاضٜذ املػطب، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ( 2)

  .281-276 م، ةاضٜذ املػطب ايعطبٞ، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ: اْظط ايتؿاقٌٝ( 3)

ٖاب بٔ ٚظٜط ايكٝػٞ َٔ حٛاض غطب األْسيؼ أبٛ ستُس غٝسضاٟ بٔ عبس ايٛ( 4)

     ِ ٚقـس اعتُـسٙ ابـٔ قـاصا ايكــال٠ يف     ، حـِ دتـأ لىل املٛصـسٜٔ ٚصظـٞ عٓـسٖ

، 68م ، ةـاضٜذ املـٔ باإلَاَـ١   ، ابٔ أبـٞ قـاصا ايكـال٠   : بعض نتاب٘  ٜٓظط

 .272-2/271، اذت١ً ايػريا٤، ابٔ ابباض; 152

(5 )    ٌ ْؿـأ بؿـًا ٚةكـٛف     أبٛ ايكاغِ أ س بٔ اذتػني بـٔ قػـٞ ضَٚـٞ األقـ

ٚازع٢ املٗس١ٜٚ ٚةػ٢ُ باإلَاّ ٚنػا ايٓاؽ ٚت٢ أةباع٘ املطٜسٕٚ ٚغًـا  

ع٢ً عسز َٔ َسٕ غطب األْـسيؼ ٚأعًـٔ طاعـ١ املٛصـسٜٔ ايـصٟ عٝٓـٛٙ عًـ٢        

، ّ 1151ٖـ/ 546ّ  حِ حاض عًٝ٘ أٌٖ ؾًا ٚقتًٛٙ غ١ٓ  1146ٖـ/ 541ؾًا غ١ٓ 

   .200-2/197، اذت١ً ايػريا٤، ابٔ ابباض: ٜٓظط
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اځٚپبٽيپب ئىل اؾبٌؽلّڀ ارٮٲب ٥ٺَ فببهثخ اؾبواثٞ  ًشبٶنب ٽاڀ كفاٌٷ   
٥ًٺْاااو ٭ٲااال كفٺاااذ ٽلّناااخ ٱٖاااو أثاااِ كاځاااٌ يف ٝب٥اااخ    ، (1)ئّاااجْٺْخ

 .  اؾبٌؽلّڀ ًٵبٿ ًاٹْيب ٽڀ ٱجٺيټ ٍْلهاُ ثڀ ًىّو اٹٲَِْ
ٌؽلّااخ ٥ناالٽب كفٺااذ ئىل  ًيف هًاّااخ اثااڀ ٥ااناهُ أٿ اٹٲااٌاد اؾب  

٩اوة األځالٹٌ كفاٸ اثااڀ ًىّاو يف ٝب٥زايټ ثااٸ ًٱالٻ ؿباټ اؾبَااب٥لح        
٭أٝاب٣ ٍاْلهاُ ثاڀ    ، ًاٚاٌا ٽنايب ئىل ثبعاخ   ، ...اٹ٦َٶوّخ ثٲٌٹاو0 ) 

ًىّو ًفوط ئىل اؾبٌؽلّڀ ٭أكفٺيټ ثبعخ ٥ٺَ أميڀ ؽبٷ ًٝب٣ طب٤ْ 
ٽاڀ   (2)صټ هؽٸ أثٌ ئٍاؾبٯ ثاواى  ، أىٸ اٹ٪وة ًاػب٫ٌ ٽڀ األځلٹٌ

صټ أٽاو ٍاْلهاُ ثاڀ ًىّاو أٿ     ، خ ئىل ٽورٺخ ًأٱبٻ ذبب ىٽڀ اٹْزبءثبع
ّٖٸ ئىل ٽورٺخ شپ٤ْ اٹ٦َاٶو اٹانُ ئىل ځ٢اوه ٭ٌٕاٺو شپْا٤ مٹاٴ       

٭زٺٲاابىټ ٌٍّاا٬ ثااڀ ، ٽااڀ اٹٮوٍاابٿ ًاٹوعاابٷ ًزبوٵااٌا ٽناايب ئىل ٹجٺااخ
ًٽْاااَ اػبپْااا٤ ث٦ااال ٽاااب ٝاااب٣ أىاااٸ ، أظبااال اٹجٞوًعاااِ ٕااابؽجيب

ئىل ئّجْٺْخ ٭ؾٖوًىب ثاوا   ًًٕٸ اػبپ٤ْ، ًؽٖڀ اٹٲٖو (3)ٝٺْبٝخ
٥ًٺْااو ٭ٲاال كفٺااذ ٽلّنااخ ٱٖااو أثااِ    ، (4)ًحبااوا ٭ٮزؾيااب اهلل ر٦اابىل( 

                                                 

األْــسيؼ يف ْٗاٜــ١ املــطابطني  ، زْــسف ; 2/271، اذتًــ١ ايػــريا٤، ابــٔ اببــاض( 1)

 . 75-70م ، َٚػتٌٗ املٛصسٜٔ

( أبــٛ لغــضام بــطاظ بــٔ ستُــس املػــٛيف أضغــً٘ ارتًٝؿــ١ عبــس املــؤَٔ بــٔ عًــٞ  2)

قػِ ، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ: ٜٓظط، املٛصسٟ يًػٝطط٠ ع٢ً غطب األْسيؼ

 .35م ، املٛصسٜٔ

ــ١     3) ــ١ َــٔ قططب ــ١ باألْــسيؼ َــٔ أعُــاٍ لغــتز١ قطٜب ــاقٛج: ٜٓظــط، ( ْاصٝ ٜ ،

 .192م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ

 .35م ، قػِ املٛصسٜٔ، ( ايبٝإ املػطب4)
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كاځٌ يف ٝب٥خ اؾبٌؽالّڀ ًٵابٿ ًاٹْياب ٽاڀ ٱجٺايټ ٍاْلهاُ ثاڀ ًىّاو         
 .اٹٲَِْ اٹنُ كاځذ ٹو ث٦٘ ٽلٿ اٹ٪وة األځلٹَِ أّٚبً

ٻ صااابه يف ٽلّناااخ ٹجٺاااخ هعاااٸ ّااال٥َ ٥ٺاااِ  1154ىاااا/ 549ًيف ٍااانخ
ٱٖجخ اؾبٌؽلّڀ ٭ْياب ٭ٺپاب ٥ٺاټ اٹاٌايل اؾبٌؽالُ يف      اٹٌىْ  ًؽبٕو 

ئّااجْٺْخ ثاانٹٴ ٍاابه ئٹْااو ٭ٮااو اٹااٌىْ  ٭ْپااب ٥پااٸ اٹااٌايل اؾبٌؽاالُ  
٥ٺااَ اإلّٲااب٣ ثأىاابيل ٹجٺااخ ٭ؾپٺاايټ ٽااب ؽاالس ًٱزااٸ ٽناايټ أ٥االاكاً       

٥نال ٽٖات ااو      Taviraأٽب اٹٌىْ  ٭ٲل ػبأ ئىل ص٪و ٝجريح، ٵجريح
ًيف ، اثاڀ اٹوځاٴ ًىبكځاو    ًهاٍٸ ٽٺاٴ اٹربر٪ابٷ    Rio Guadianaّبځخ

ًّجالً أٿ األىابيل ٱال    ، ىنا األصنبء هاٍٺو أىٸ ٽلّنخ ٱٖو أثِ كاځٌ
ٍاائپٌا ٽااڀ ؽٶااټ ٍااْلهاُ ثااڀ ًىّااو ٭واٍااٺٌا ٥ٺااِ اٹااٌىْ  اٹاانُ   
شبٶڀ ٽڀ كفٌؿبب ًٝوك اثڀ ًىّو ٽنيب ًثٲِ ٭ْيب ٽالح ئت أااټ صابهًا    

ٌٹاو0  ًٱال أّابه اثاڀ ٥جال اؾبٺاٴ اؾبواٵْاِ ئىل مٹاٴ ثٲ       ، ٥ٺْو ٭ٲزٺاٌه 
ًأ٦َّٸَ ىنبٹٴ ځابهَ اٹٮزناخ   ، ًث٦لَ ٭ِواه اٹٌُىَْْ ِّ ٥ڀ ٹَجْٺَخ ٍٶَڀَ ٝجريحَ)

ًاٍازپبٹَو  ، ًكافََٸ اثَڀ اٹوّّاٰ ٕابؽَت ٱٺپوّّاخ ٭يبَكځَاو ٥ٺاَ ٽاب ثْالِه       
 .  (1)(ًرأٽَّوَ ٭ْيټ ٽُلَّْلحً، أىٸُ ٱٖوِ أثِ كاځٌَ ئٹْيټ ٭َبه ځَؾٌَىټ
ْ  ٭ٲال ٥ارب ئىل اؾب٪اوة    أٽب ٍْلهاُ ثڀ ًىّو اٹنُ ٭وّ ئٽبٻ اٹٌى

ًٱال أّابه ئىل مٹاٴ اثاڀ ٥اناهُ ثٲٌٹاو0 )ًيف       ، ٽَزنغلاً ثبؾبٌؽالّڀ 
ًٕاااٸ اثاااڀ ًىّاااو ئىل أٽاااري   -ٻ1154ىاااا/ 549أُ -قفاااو ىااانه اٹَااانخ

اؾبإٽن  ًىنأه ٥ٺَ ١ياٌهه ٩ًٺجزاو ًأفاربه ثزَاٺٜ اٹ٦الً اثاڀ اٹوځاٴ        
ټ ٥ٺَ اٹض٪ٌه ًٽالىٽزو ؿبټ ٹٲ٤ٞ ىه٥ًيټ ًاإل٩ابهح ٥ٺاْيټ يف ثَابئٞي   

                                                 

 .1/369، ( ايصٌٜ ٚايته1١ًُ)
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ًّااذ مشااٸ طباا٦ْيټ ٭ااأٽو ثبٹٶزاات ؿبااټ ثزأځَْاايټ ٥ًلرااو ثبٹنٖااو  
اٹنُ ٵبٿ ّإٽٺو ٱجٺايټ ًَّاز٦له ٹ٪ايً أ٥الائيټ ٦ًّال ثو٭ا٤ ٙاوائجيټ        
ًځْٸ ٍوائيټ ًفبٝت ثنٹٴ أىاٸ ثبعاخ ًأىاٸ ّابثوح ًٵبځاذ اٹٶزات       
 .  (1)ؿبټ ثزبهّـ اٹضبٹش ًاٹ٦ْوّڀ ٽڀ فبوٻ ٥بٻ عبَ  ًعبَپبئخ(

ٻ أهٍاٸ اؾبٌؽالًٿ ثٲاٌاصبټ مباٌ ٩اوة       1156ىا/ 551ًيف ٍنخ أًافو 
األځالٹٌ ٹٺٲٚابء ٥ٺاَ ٥ٺااِ اٹاٌىْ  ٭ابربيٌا مبااٌ ٝاجريح ًؽبٕاوًه ثااواً        
ًحبواً ًكاٻ اؼبٖبه ّيوّڀ صټ ًٱا٤ اٹٖاٺؼ ثا  اػبابځج  ٥ٺاَ أٿ يٞات       

 .  (2)ٻ1157ىا/ 552اٹٌىْ  ٹٺپٌؽلّڀ ًٵبٿ مٹٴ يف أًٷ ٍنخ
ٿ اثاڀ ٥جال   ئت أ، ًمل ّْو اثڀ ٥ناهُ ئىل ٽٖاري ٥ٺاِ اٹاٌىْ    

اؾبٺٴ اؾبواٵِْ مٵو أٿ اٹاٌىْ  ٱزاٸ ٥ٺاَ أّالُ أىاٸ ٽلّناخ ٱٖاو        
صاټ ٱَزَٺَاو اهلل ىنبٹاٴ ثأّالّيټ     ، ًراأٽَّوَ ٭اْيټ ٽُلَّْالحً   )أثِ كاځٌ ثٲٌٹاو0  
ًاٹواعؼ أٿ ٽٲزٺو ٵبٿ ثزلثري ٽاڀ ٍاْلهاُ ثاڀ    ، (3)(ًٵٮََ اهللُ ّوَّه

ب ًىّو ؽبٵپيب اٹَابثٰ ًاٹانُ ؽٖاٸ ٥ٺاَ ك٥اټ اؾبٌؽالّڀ ٹاو ٥نالٽ        
، ٻ(1162-1129ىاا/  558-524ً٭ل ٥ٺَ اؽبٺْٮخ ٥جل اؾباإٽڀ ثاڀ ٥ٺاِ)   

ئت أٿ اٹٲااٌاد اؾبٌؽلّااخ قځااناٳ اٹاات ؽبهثااذ اٹااٌىْ  ٥پٺااذ ٥ٺااَ 
اٹزقٺٔ ٽڀ اٹضبئوّڀ يف اٹَبؽٸ اٹ٪وثِ ٭لفٺٌا ٽلّنخ ثبعاخ ًٱٖاو   

ًٵبٿ كفٌؿبټ ٱٖو أثِ كاځٌ ٽڀ كًٿ ٽٲبًٽاخ ًىاٌ ٽاب    ، أثِ كاځٌ
ٹو 0 ئٿ ٍْلهاُ ثڀ ًىّاو اٹٲَْاِ سبٺاَ ٥اڀ     أّبه ئٹْو اثڀ اتثبه ثٲٌ

                                                 

  .53م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب(1)

 .57-56م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ (2)

 .1/369، يصٌٜ ٚايته١ًُا (3)
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٥ًاا  اؾبٌؽاالًٿ ًاٹْاابً ٽااڀ ٱجٺاايټ ٥ٺااَ ٽاالٿ اٹ٪ااوة      ، (1)ثااالكه ٥ٌٝاابً 
ًٱال ٥ٺاٰ اثاڀ    ، األځلٹَِ ًىٌ ٦ّٲٌة ثاڀ عجاٌٿ اؽبيهعِ)اؿبيهعاِ(   

..اٍاازٌىل ٥ٺااَ ثااالك اثااڀ ًىّااو ًٱاالّٻ ٥ٺااَ  .٥ااناهُ ٥ٺااَ مٹااٴ ثٲٌٹااو0 )
ٮاابٟ اؾبزٌعيااٌٿ ّااٺت ًثااالك اٹ٪ااوة ٦ّٲااٌة ثااڀ عجااٌٿ اؿبيهعااِ ًاؼب 
 .(2)ٽ٦و ٭ٶپٸ اٹٲج٘ ٽڀ ثالك اثڀ ًىّو ًاٹ٦يٷ ثأثل٣ رلثري(

ًمىاات ٥ناابٿ ئىل أٿ ٥اايٷ اثااڀ ًىّااو مت ثٞٺاات ٽااڀ ً٭اال أهٍااٺو      
أّااْبؿ ثااالك اثااڀ ًىّو)ثبعااخ ًٱٖااو أثااِ كاځااٌ( ئىل ٱبئاال اػبااِْ       
اؾبٌؽاالُ ٥ناالٽب ٵاابٿ فببٕااواً اٹااٌىْ  يف ٝااجريح ًر٦ااْ  ؽاابٵټ        

به ئىل ىنا اٹٌ٭ل اثاڀ ٥اناهُ ًٹٶناو مل    ًٱل أّ، (3)ٽٌؽلُ ٹجالكىټ
ًٹٶڀ هًاّاخ اثاڀ ٥جال اؾبٺاٴ اؾبواٵْاِ أ٥االه       ، (4)ّنٵو ٍجت اٹٌ٭بكح

        ٌ ، (5)أّبهد ئىل أٿ ٽٲزاٸ اٹاٌىْ  ٵابٿ ثْال أىابيل ٱٖاو أثاِ كاځا
ًأٿ اٹٌايل ٥ٺْيب ًثٲْخ ثالك اٹ٪وة ٱجْٸ كفٌٷ اؾبٌؽالّڀ ئٹْياب ٵابٿ    

ًىٌ ٽب ّاوعؼ ٽاب مىجناب     ،(6)ٍْلهاُ ثڀ ًىّو ؽَت هًاّخ اثڀ اتثبه
ًأٿ ٽيپااخ ، ئٹْااو ٽااڀ أٿ ٽٲزااٸ اٹااٌىْ  ٵاابٿ ثزاالثري ٽااڀ اثااڀ ًىّااو 

 . اٹٌ٭ل هدبب ٵبځذ ٹزنٮْن مٹٴ اٹزلثري

                                                 

 .2/271، اذت١ً ايػريا٤ (1)
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 املبحث الثالث

 
 

 سقوط مذيهة قصر أبي دانس

 

 و: 1110هـ/ 555الربتغالي األول سية االحتالل -1

لّڀ ثٲْذ ٽلّنخ ٱٖو أثِ كاځٌ رلاه ٽجبّوح ٽڀ ٱجٸ ًتح اؾبٌؽا 
ثٲْاابكح  (1)ٻ ٥ناالٽب ر٪ٺاات ٥ٺْيااب اٹربر٪اابٹٌْٿ  1163ىااا/ 555ؽزااَ ٍاانخ  

ٍ  بؽبٕاوًى  أٿ ث٦لاٹٮٌځٌَ ىنوّٶْي  ، ًاٹجؾاو  اٹارب  ٽاڀ  ّايوّڀ  ٽال
  .  (2)اؾبنٵٌه اٹ٦بٻ ٽڀ ٌّځْو 24يف بٍٲٌٝي ًٵبٿ

ًٵاابٿ تؽاازالٷ اٹنٖاابهٍ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ أٿ إٔااجؼ ٱب٥االح ُّْااڀ   
لٹٌ ًتٍااْپب ٽلّنااخ ثبعااخ ٽناايب اٹ٪اابهاد ٥ٺااَ ثٲْااخ ٽناابٰٝ ٩ااوة األځاا 

ٻ ىاابطبٌا اؾبلّنااخ ًاٍاازٌٹٌا ٥ٺْيااب  1161ىااا/557٭ٮااِ ٍاانخ، اٹٲوّجااخ ٽناايب
ًٽٶضااٌا ٭ْيااب أهث٦ااخ أّاايو صااټ اځَااؾجٌا ٽناايب ث٦اال أٿ فوثٌىااب ًىاالٽٌا      

ٻ ًكفٺٌىاب ث٦ال أٿ   1172ىاا/ 568صټ أ٥ابكًا اٹٶاوح ٥ٺْياب ٍانخ    ، (3)أٌٍاهىب
ًأٍاوًا اٹٶاضري ٽاڀ    ٭وّ ٥بٽٺيب اؾبٌؽلُ اؾبل٥ٌ ٥پاو ثاڀ ٍاؾنٌٿ ًٱزٺاٌا     

أىٺيب صټ ٩بكهىب ث٦ل عبَاخ أّايو ث٦ال أٿ روٵياب ٱب٥ابً ٕٮٖاٮبً ًىابعو        

                                                 

 .2/273، اذت١ً ايػريا٤، ابٔ ابباض (1)

 .4/25، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ (2)

 .4/25، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ (3)
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٦ًّيً اثڀ ٥ناهُ ٍاجت ٽاب ؽاٸّ    ، (1)ٽ٢٦ټ أىٺيب يف أ٥ٲبة ىنه اؼببكصخ
يف ثبعخ ًٽلٿ اٹَبؽٸ اٹ٪وثِ ٽڀ ځٶجابد ئىل فٺا٤ ٍاْلهاُ ثاڀ ًىّاو      
 ًايل ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ًثٲْااخ ٽاالٿ اٹَاابؽٸ ًـبااِء ًتح ٩ااري ٵٮااٌئ 
ٽڀ اؾبٌؽلّڀ ٽضٸ ٥پو ثڀ رْپٖٺذ اٹزْنپٺِ اٹانُ ّاغ٤ اٹنايا٣ ثا      
أ٥ْبٿ اؾبنٞٲخ ٭٦ٞنٌا ٥ٺْو ٥ًيٹاٌه ٭اٌىل اؾبٌؽالًٿ ًاٹْابً قفاو ٽاڀ اٹربثاو        

٭٢ٺااټ اٹناابً ، ّاال٥َ ٥پااو ثااڀ ٍااؾنٌٿ اٹاانُ ًٕاا٬ ثأځااو أّااأٻ ٝاابٹ٤ 
ًىااٌ ٽااب ك٭اا٤ ، ًأفان األٽااٌاٷ ًٍااٮٴ اٹاالٽبء ًٱزااٸ اٹ٦لّال ٽااڀ األ٥ْاابٿ  

ٺاَ هأٍايټ ثناٌ اٹاٌىّو هىاٜ اٹاٌايل اٹَابثٰ ٍاْلاهُ ثاڀ          أ٥ْبٿ ثبعاخ ٥ً 
ًىّاااو ئىل اٹٞٺااات ٽاااڀ اؽبٺْٮاااخ اؾبٌؽااالُ ثااارتٳ اٹاااجالك ًاؽباااوًط ئىل     

صټ ه٭٤ ٍْلهاُ ثڀ ًىّاو ئىل اؽبٺْٮاخ ٦ّايً ٭ْياب ٽاب ؽالس يف       ، ئّجْٺْخ
ثبعااخ ًاٹَاابؽٸ ئىل اثااڀ ٍااؾنٌٿ ٭ااأٽو اؽبٺْٮااخ ثٲزٺااو ئت أځااو ٭ااوّ ًمل       

 .  (2)ّٲج٘ ٥ٺْو
ة اٹنٖااابهٍ ٽاااڀ ثبعاااخ أ٥ْااال ٥ٺْياااب ٥پاااو ثاااڀ      ًث٦ااال اځَاااؾب 

ٻ ٝاوك اٹنٖابهٍ ٽاڀ    1177ىاا/ 573ًؽبًٷ األفاري يف ٍانخ  ، رْپٖٺذ
ٽلّنخ ٱٖو أثِ كاځٌ ٭أ٩به ٥ٺْيب ثٲٌارو ًدبَب٥لح ث٦ا٘ أ٥ْابٿ ثاين    

٥ًناااالىب ًٕااااٺذ ئٽاااالاكاد ٹٺٲااااٌاد اٹربر٪بٹْااااخ اٹنٖااااواځْخ  ،ًىّااااو
وّٲ  اؾبزپوٵاايح يف ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ًكاهد ٽ٦وٵااخ ٥نْٮااخ ثاا  اٹٮاا    

اايٻ ٭ْيب اؾبَٺپٌٿ ًأٍو اثڀ رْپٖٺذ ًأؽل أ٥ْبٿ ثاين ًىّاو ًىاٌ    
صااټ ٱزٺااٌا اثااڀ رْپٖااٺذ ًٱاابٻ اؽبٺْٮااخ أثااٌ ٦ّٲااٌة    ،٥ٺااِ ثااڀ ًىّااو

                                                 

 .127م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ (1)

 .129-128م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب (2)
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 .(1)٬ٌٍّ اؾبٌؽلُ ثل٭٤ ٭لّخ ٥ڀ اثڀ ًىّو
ثٲْذ ٽلّنخ ٱٖو أثِ كاځٌ ثْل اٹربر٪بٹْ  ؽزَ طبابك األًىل ٽاڀ   

 ىااا595-583نٖااٌه اؾبٌؽاالُ) ٻ ٥ناالٽب ٥اايٻ اؽبٺْٮااخ اؾب 1191ىااا/587 ٍاانخ
٭ؾْال ؿباب   ، ٻ( ٥ٺَ اٍرتعب٥يب ٽڀ أّلُ ځٖبهٍ اٹربر٪بٷ1184-1198/

ٱٌاد ٽڀ اٹرب ًاٹجؾو ًث٦ال ٽ٦وٵاخ ٵاجريح ؽالصذ ثا  اػبابځج  شبٶناذ        
اٹٲااٌاد اؾبٌؽلّااخ ٽااڀ اٱزؾاابٻ اؾبلّنااخ ٥ناالىب ٝٺجااٌا األٽاابٿ ٭ؾپٺااٌا يف     

ٖاٌه ٥ٺاَ إٔاالػ    صاټ ٥پاٸ اؽبٺْٮاخ اؾبن   ، اؾبواٵت ًأهٍٺٌا ئىل ئّجْٺْخ
ؽاابٷ اؾبلّنااخ ًّااؾنيب ثبؾبٲبرٺااخ ًاؾبااإٿ ٥ًاا  ٥ٺْيااب أثااب ثٶااو فبپاال ثااڀ   

 ىاا 555ًىاٌ اثاڀ ؽبٵپياب اٹَابثٰ ٱجاٸ ٍاٲٌٝيب ٍانخ       ، ٍْلهاُ ثڀ ًىّاو 
ًٱل ٥ٺاٰ اثاڀ ٥اناهُ ٥ٺاَ ٽ٦وٵاخ اٍاز٦بكح ٱٖاو أثاِ كاځاٌ          ، ٻ1163/

ٵبٿ اؼبٺٌٷ ٥ٺَ ٱٖو أثِ كاځٌ ًرٲَاپذ اؼبْاٌك ًرورجاذ    ،...ثٲٌٹو0 )
ًأىااٸ اؽبلٽااخ ٽااڀ اٹ٦جْاال ّوكٽااٌٿ فناالٯ اؾبلّنااخ ٽااڀ عيبصبااب  ، نااٌكاػب

األهث٤ ًٌٝائ٬ ٽڀ اؾبٲبرٺخ األلببك ٱل ىؽٮاٌا ئىل اٹَاٌه َّاز٦نثٌٿ ٦ٝاټ     
ًؾباااب ٥ااابّڀ اؾبنٖاااٌه ٕااارب ، ًّج٦ْاااٌٿ ٽاااڀ اهلل أځٮَااايټ ثبٹوىاّاااب، اؾبنبّاااب

، ًٱال ٵضاود ٭اْيټ اػبواؽابد ثبؼبغابهح ًاٹنجابٷ      ، اؾبَٺپ  ٥ٺاَ اٹٲزابٷ  
ًاځز٢ابه ٽاب ٵابٿ    ، ًٱٖل ربلّال اٹٮٶاو ًات٥زاياٻ   ، زبٷ صالصخ أّبٻهًػ اٹٲ

ئىل أٿ ًٕٺذ األعٮابٿ اٹجؾوّاخ اٹ٦الك اؼبوثْاخ ًٱال      ، أ٥له ٹنٹٴ اؾبٲبٻ
رَبثٲذ ٹلفٌٷ اٹٌاكُ ثزَْري ر٦غي اٹ٦ٲٌٷ ٥ڀ رٶْْٮو ًّْاٶو اٹٲالّو   

ًٍااٲٜ يف أّاالُ ، ٍااجؾبځو ٥ٺااَ أؽٶبٽااو ًرٖااوّٮو ٭جاايذ اٹاانُ ٵٮااو 
                                                 

(1)  ٟ ٔ ، ايبٝــإ املػــطب ، ابــٔ عــصاض زٚيــ١ ، عٓــإ; 135-143م ، قػــِ املٛصــسٜ

  98-4/97، سيؼاإلغالّ يف األْ
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٭نٖااجذ يف ّااٌٻ ًٹْٺااخ ، أٹٲااَ اٹَااپ٤ ًاٹجٖااو اؾبْااوٵ  ٽااڀ ٵااٸ ٽااڀ 
أهث٦خ ٥ْو ٽنغنْٲبً ئم ٵبځذ ٽ٦لح ث٦ل اٹٮاوا٧ ٽاڀ ٥پٺايب ٭أؽالٯ ٽنايب      

ًؾباب ٵابٿ اؽبابٽٌ ٥ْاو ػبپابكُ      ، ثبٹجٺل ٽنبّاب ىاؽٮاخ ًٕاٌا٥ٰ ٕاب٥ٲخ    
األًىل أٽو اػباِْ ثأٍاوه ثأفان األٍاٺؾخ ًځْاو اٹٲزابٷ ٥ٺاْيټ ٽاڀ ٵاٸ          

َ ٽااو األًٱاابد ٭بّاازل اٹٲزاابٷ  ًهٽااَ اواابځْٰ ٽااوح ًاؽاالح ٥ٺاا  ، اػبياابد
ًأااټ ٽا٤   ، ًؾبب هأًا أځٮَيټ يف ؿباٌاد اؾبناٌٿ  ، ًرٚب٬٥ ٥ٺْيټ اٹنٶبٷ

رٞابهؽٌا ٵاابٹٮواُ  ، ٽاب ٹاالّيټ ٽاڀ أىااٸ ًٽابٷ يف حبااو اٹٲاٌاد ٽ٪وٱااٌٿ    
ًځيٹٌا ٥ٺاَ اؼبٶاټ   ، ًهٌٙا ثبٹٮواه ٽڀ اٹوٽٚبء ئىل اٹنبه، ٥ٺَ األٌٍاه

أل٭ٚبٷ ًىجٌٞا ٽاڀ اٹجٺال   ٽَزَٺپ  تئنّڀ دبب ٹٺقٺْٮخ ٽڀ األطببٷ ًا
، ًاځَااٺقٌا ٥نااو أطب٦اا  ٭ااأًك٥ٌا ثٞااٌٿ اػبااٌاه اؾبنْاا د      ، ٕااب٩وّڀ

ًظبٺااٌا ئىل ئّااجْٺْخ ٭ٶاابځٌا   ، ًٙااؾٶذ ؾبنبعاابصبټ ٵزاات اٹجْاابهاد   
، ًّاو٣ اؾبنٖاٌه يف اٹن٢او يف أٽاٌه اؼبٖاڀ ًأؽٌاٹاو      ، ٥نٌاٿ اٹٮزٌؽبد

ًهٍااټ ٹَااٶبځو  ، ًصٲٺااو ثألباابك هعبٹااو ، ًٕااالػ ٽااب ١يااو ٽااڀ افزالٹااو  
ٌٽبً ٽْاابىوح ًٽَااباخ يف قباابىٿ ئّااجْٺْخ ًٍااجزخ ٥ٺااَ اتٍاازپواه    هٍاا
 .  (1)ًٱلٻ ٥ٺَ اؼبٖڀ اؾبنٵٌه اثڀ ًىّو(، ًاٹزَْري ًاٹزپبٻ، ًاٹلًاٻ

ًمىت اثڀ أثِ ىه٣ ئىل أٿ اٹانُ اٍارتك ٱٖاو أثاِ كاځاٌ ًثٲْاخ       
ٽلٿ ٩وة األځلٹٌ األفوٍ ٽڀ اٹنٖابهٍ ىاٌ ًايل ٱوٝجاخ اؾبٌؽالُ     

ٍنخ ٍذ ًضببځ  كفاٸ اٹنٖابها ٽلّناخ    فبپل ثڀ ٬ٌٍّ ثٲٌٹو0 )يف 
ًمٹٴ ؾبب ٥ٺپاٌا  ، ّٺت ًٽلّنخ ثبعخ ًّبثٌهح ٽڀ ثالك ٩وة األځلٹٌ

                                                 

ٔ ، ايبٝــإ املػــطب  (1) ــاض : ٜٓظــط أٜهــاً ; 211-210م ، قػــِ املٛصــسٜ ، ابــٔ ابب
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٭ب٩زنپٌا اٹٮوٕخ ٭برٖاٸ  ، أٿ اؾبنٌٖه ٱل ث٦ُل ٥نيټ ًاّز٪ٸ ثا٭وّٲْخ
ًٵزاات ئىل ٱااٌاك األځاالٹٌ ، ٭بٍااز٢٦ټ مٹااٴ ٩ًب١ااو، اؽباارب ثبؾبنٖااٌه

ٱاابكٻ ٥ٺااْيټ يف ئصااو ّاٌخبيټ ًّااأٽوىټ ث٪اايً ثاالك اٹ٪ااوة ٦ًّٺپيااټ أځاو    
، ٭بعزپ٤ ٱاٌاك األځالٹٌ ئىل فبپال ثاڀ ٌٍّا٬ ًايل ٱوٝجاخ      ، ٵزبثو

٭قوط ذبټ يف عِْ ٢٥ْټ ٽاڀ اؾبٌؽالّڀ ًاٹ٦اوة ًاألځالٹٌ ؽزاَ      
ځيٷ ّٺت ٭ؾبٕوىب ًّل ٥ٺْيب اٹٲزبٷ ؽزَ ٭زؾيب ً٭ازؼ ٱٖاو أثاِ    

٭لفٺايب خبپَاخ ٥ْاو    ، كاځٌ ًٽلّنخ ثبعخ ًّبثٌهح ًهعا٤ ئىل ٱوٝجاخ  
ًأكفٺايټ يف اٹٲٞابئڀ ثا     ، قت٫ أٍاري ٽاڀ اٹاوًٻ    أٹ٬ ٍجْخ ًصالصخ

ًمٹاٴ يف ّاٌاٷ ٍانخ    ، ًع٦ٸ عبَا  ٥ٺغابً يف ٵاٸ ٱْٞناخ    ، ّلّو
ًىِ ٥ًٺٰ ٥نبٿ ٥ٺَ ىنه اٹوًاّخ ثٲٌٹو0 ، (1)ٍج٤ ًضببځ  ًعبَپبئخ(

فٌٖٕاابً ًأاااب ر٪ٮااٸ مٵااو اؾبنٖااٌه ، هًاّااخ ١اابىوح اٹٚاا٬٦ ًاؽبٺااٜ
 .(2)ثبؾبوح ًرنَت ٹ٪ريه ٱْبكح ىنه اٹ٪يًح

ًثنٹٴ ٭ٲال ٥ابكد ٽلّناخ ٱٖاو أثاِ كاځاٌ ئىل اٹلًٹاخ اؾبٌؽلّاخ         
ث٦ل أٿ ثٲْذ ثْال ځٖابهٍ اٹربر٪ابٷ عبَابً ًصالصا  ٍانخ ٵپاب أ٥ْال         

 .  ئىل ؽٶپيب ًتصبب اٹَبثٲٌٿ ٽڀ ثين ًىّو
اٍزپو أثٌ ثٶو فبپل ثڀ ٍْلهاُ ثڀ ًىّو ؽبٵپبً ٥ٺَ ٱٖاو أثاِ   

ل اٹنبٕاااو ٭ٮاااِ ٥يااا، كاځاااٌ ًربث٦ااابً ٹٺپٌؽااالّڀ ًأثااالٍ ر٦بًځااابً ٽ٦ياااټ  
ٻ( ك٥ب اؽبٺْٮخ ئىل ظبٺاخ ٵاربٍ ٙال    1213-1198ىا/613-595) اؾبٌؽلُ

ثااالك ٱْاازبٹخ ٭ٺجااَ اٹاال٥ٌح ٕاابؽت ٽلّنااخ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ أثااٌ ثٶااو     
                                                 

 .2/184، ابغتككا، ايػالٟٚ: ٜٓظط أٜهًا; 219م ، األْٝؼ املططب (1)
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فبپاال ثااڀ ٍااْلهاُ ًاّاارتٳ ٽاا٤ اٹٲااٌاد اؾبٌؽلّااخ ثٲْاابكح اٹنبٕااو يف     
 Las. Navas de Tolosaٽٌٱ٦ااخ اٹ٦ٲاابة

ٻ ٥ًٲاات 1212ىااا/639ٍاانخ (1)
ثبٹٲٌاد اؾبٌؽلّخ رٌيف أثٌ ثٶاو فبپال ثاڀ ٍاْلهاُ      اؿبيميخ اٹت ؽٺذ

ٵپاالاً ًٱاال ٥ٺااٰ اثااڀ اتثاابه ٥ٺااَ مٹااٴ ٱاابئال0ً )ًأٱاابٻ ًاٹْاابً ٥ٺْااو ٍاابٽَِ 
ئىل أٿ راٌيف يف ٕاله اؾببئاخ اٹَابث٦خ ث٦ال ؽٚاٌهه       ، اٹورجخ ځبٽَِ اؼب٢اٌح 
 .  (2)ٹٌٱ٦خ اٹ٦ٲبة(

ًث٦ل ً٭برو رٌىل ٱٖو أثِ كاځاٌ ًاٹض٪او اٹ٪وثاِ اثناو أثاٌ فبپال       
ِ      ٥جل ًمل ّان٦ټ ًمل  ، (3)اهلل ثڀ فبپال ثاڀ ٍاْلهاُ ثاڀ ًىّاو اٹٲَْا

ٌ ، رٞٸ ٽلرو ًمل ٦ّال يف ٽٲالًه   ، ٭ٲل ر٪ري ٽْياٿ اٹٲٌٍ يف األځالٹ
  ٍ  ، اٹلًٹااخ اؾبٌؽلّااخ ظببّااخ اٹض٪ااٌه األځلٹَااْخ ٽااڀ ىغپاابد اٹنٖاابه

ٍ ، ٱبٙااْخ ٙااوثخ ٽٌٱ٦ااخ اٹ٦ٲابة  ٶبځاذ ٭  األځاالٹٌيف  اؾبٌؽاالّڀ ٹٲاٌ
 اااابه ؽزااَ ٱالئااٸ أ٥ااٌاٻ ٍااٌٍ ًٱ٥ٌيااب ٥ٺااَ مياا٘ ًمل، ًاؾب٪ااوة
ٜ  اٹٶربٍ األځلٹٌ ٱٌا٥ل ًأفند، ثبألځلٹٌ اؾبٌؽلّڀ ٍٺٞبٿ  رَاٲ
 .  (4)اؾبإؾبخ احملڀ ٽڀ ًاثٸ يف اٹنٖبهٍ أّلُ يف رجب٥بً
 ٻ1217ىااا/614اٹَااٲٌٛ اٹناايبئِ ٹٺپلّنااخ ثْاال اٹربر٪اابٹْ  ٍاانخ     -2

ثبٹنَجخ ٹٺ٪وة األځلٹَِ ٵبځذ أًىل اٹنٶجبد اٹات ؽٺاذ ذباټ ث٦ال     
اٹ٦ٲبة ىِ ٍٲٌٛ ٱٖو أثِ كاځاٌ ثْال اٹربر٪ابٹْ  ًدبَاب٥لح      ٽٌٱ٦خ

                                                 

(1َٛ ٛ ٕ ٚقًع١ ضباح، ٜٓظط:اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض،م( ٖٚ  .416نع ٜكع بني رٝا

 .2/273، اذت١ً ايػريا٤ (2)

 .2/295، اذت١ً ايػريا٤، ابٔ ابباض (3)
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ًٵبځااذ ؾبنب٥ااخ ٽلّنااخ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ًؽٖاابځزيب أٿ    ، ٱااٌاد ٕااٺْجْخ
ًٹٶاااڀ ث٦ااال ىيمياااخ ، (1)ًٱٮاااذ ٍااالاً يف ًعاااو رٲااالٻ اٹربر٪ااابٹْ  عنٌثااابً 

اؾبٌؽاالّڀ يف ٽٌٱ٦ااخ اٹ٦ٲاابة ًاځٲَاابٽيټ أفاان اؾبٺااٴ اٹربر٪اابيل اٹٮٌځَااٌ   
ٻ( ٦ّل اٹ٦لح ٹ٪يً ٽلّنخ ٱٖاو أثاِ كاځاٌ    1223-1211ىا/633-638اٹضبځِ)

ًًا٭اٰ يف مٹاٴ أٿ هٍاذ    ، ؾبب رْٶٺو ٽاڀ ٥ٲجاخ يف ٝوّٲاو ئىل اػبناٌة    
ٱٌح ٕٺْجْخ ٱبكٽخ ٽڀ أًهثب ًٽزغو ئىل ٭ٺَاٞ  يف ٽْنابء ٹْاجٌځخ ٹٺزايًك     

ًٵابٿ األٍاٌٞٷ اٹٖاٺْ  ّزٶاٌٿ     ، ثبؾبإٿ ًئٕالػ ٽب ٭َال ٽاڀ ٍاٮنيټ   
٭٦اوٗ ٥ٺاْيټ اؾبٺاٴ اٹربر٪ابيل     ، أؾببٿ ٽڀ صالضببئخ ٍٮْنخ فبپٺخ دبٲبرٺ 

اؾبْاابهٵخ ٽ٦ااو يف ظبٺااخ ٙاال اؾبَااٺپ  ٭بٍاازغبة ٽ٢٦ااټ هعاابٷ اٹٲااٌح   
، اٹٖٺْجْخ ٹٺل٥ٌح ه٩جخ ثبٹ٪نبئټ اٹ٢٦ْپخ اٹت ٽنبىټ ذباب اؾبٺاٴ اٹربر٪ابيل   
٭َبهًا طب٦ْبً ثٲْبكح اٹٮٌځٌَ اٹضبځِ مبٌ ٱٖاو أثاِ كاځاٌ ًٙاوثٌا ٥ٺْاو      

    .(2)ٻ1217/ىا614اؼبٖبه ًمٹٴ يف أًائٸ ٍنخ
٥نلىب أهٍٸ ؽبٵپيب أثٌ فبپل ٥جل اهلل ثڀ ًىّو ّٞٺت اٹنغالح  

-1213ىاا/  623-613ٽڀ اؾبٌؽلّڀ ٭ج٦ش اؽبٺْٮخ اؾبَزنٖاو اؾبٌؽالُ)  
ًئّااجْٺْخ ًثٲْااخ   Jaenٻ( ئىل ًتح اؾبٌؽاالّڀ يف ٱوٝجااخ ًعْاابٿ1223

        ٌ ، ٽاالٿ ٩ااوة األځاالٹٌ ثبإلٍااوا٣ ٹنغاالح ٱااٌاد ٱٖااو أثااِ كاځاا
ّاخ ثاواً ٭ْپاب ٍابهد ٱاٌاد أفاوٍ حباواً ٹٮاٴ         ٭َبهد اػبٌُْ اؾبٌؽل
ًكاهد ؽااٌٷ ٽلّنااخ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ٽ٦وٵااخ  ، اؼبٖاابه ٥ااڀ اؾبلّنااخ

                                                 

 .4/338، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ (1)

ٕ ; 451-450م، ةـاضٜذ األْـسيؼ  ، أؾـبار  (2) ، اإلغـالّ يف األْـسيؼ  زٚيـ١  ، عٓـا

4/338. 
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ًأهع٤ اثڀ اتثبه ٍجت اؿبيميخ ثٲٌٹاو 0 ځابىٷ   ، ٵجريح اايٻ ٭ْيب اؾبَٺپٌٿ
ات٭وځظ ٱٖو أثِ كاځٌ)ًر٪ٺجاٌا ٥ٺْاو يف طبابك األًىل ٍانخ أهثا٤ ٥ْاوح       

ثزقاابمٷ ، آت٫ ٽااڀ اؾبَااٺپ  ث٦اال ًٱ٦ْااخ ىناابٳ ٭ٲاال ٭ْيااب ، ًٍاازپبئخ
٥ًيا اثڀ أثاِ ىه٣ ىيمياخ اؾبَاٺپ  ئىل    ، (1)هؤٍبئيټ ٌّٻ اٹزٲَ اػبپ٦بٿ(

ٽب ؽٸّ ذبټ ٽڀ اٹو٥ت ًاؽبانتٿ ث٦ال ىيمياخ اٹ٦ٲابة ثٲٌٹاو0 ٵابٿ اٹ٦الً        
ٱاال ځاايٷ )ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ًؽبٕااوه ٭قااوط عااِْ ئّااجْٺْخ ًعااِْ      

اؾبااإٽن   ٱوٝجااخ ًعااِْ عْاابٿ ًعنااٌك ثااالك ٩ااوة األځاالٹٌ ثااأٽو أٽااري  
ت٥بځزاو ًاٍازنٲبمه ٭َابهًا مباٌىټ ٭ٺاټ ربزپا٤        -اؾبَنزٖو-٬ٌٍّ اؾبنزٖو

اٹ٦اا  ثاابٹ٦  ئت ًاؾبَااٺپٌٿ ٱاال فااابٽو ٱٺااٌذبټ اٹو٥اات ًًٹااٌا األكثااابه        
ألٿ اٹ٦الً  ، ًأفنًا يف اٹٮواه ؾبب ٍجٰ ؿبټ ٽڀ اٹو٥ات يف ىيمياخ اٹ٦ٲابة   

ىټ ٭وٵجيټ ثبٹَا٬ْ ًٱزٺاٌىټ ٥اڀ قفاو    ، ٵبٿ ٱل رٶبٹت ًٱٌٍ ًاٍزأځٌ
ًهع٤ اٹٮٌځٌَ اٹضبځِ ٽٺٴ اٹربر٪بٷ ئىل ٱٖو أثِ كاځٌ ٭ؾبٕاوه ؽزاَ   

    .(2)كفٺو ثبٹ٬َْ ٭ٲزٸ ٵٸ ٽڀ ثو ٽڀ اؾبَٺپ (
ٵبځااذ اٹٌٱ٦ْااخ ٥ٺااَ   ٵپااب ٥ٺااٰ اؼبپااريُ ٥ٺااَ اؿبيميااخ ثٲٌٹااو0 )    
ًأ٥اباټ أىاٸ األّاجٌځخ    ، اؾبَٺپ  ٹٺوًٻ يف ٍنخ أهث٤ ٥ْوح ًٍزپبئخ

ا يف ځٲات األهٗ زباذ اؼبٖاڀ    ٭أفانً ، ٩ًريىب ٽڀ كبٺٶخ اثڀ اٹوځٰ
ًثٺاا٨ األٽااو ، ًأ٭ٚااَ اٹناابً ئىل اؿبٺٶااخ، ئىل أٿ أ٭ٚااٌا ئىل اٹَااٌه

ئىل اٹٌتح اٹنّڀ يف ٩وة األځلٹ0ٌ اّجْٺْخ ًٱُوُٝجاخ ًعْابٿ ٭زغيايًا    
، ًعبء ٽنيټ عِْ ٢٥ْټ ٹٶنيټ سبابمٹٌا ٥ٺاَ ٥ابكصبټ   ، ٹل٭ب٣ اٹ٦لً

                                                 

 .2/295، اذت١ً ايػريا٤ (1)

 .2/227، ابغتككا، ايػالٟٚ: ٜٓظط أٜهًا; 243-242م ، األْٝؼ املططب (2)
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ٍاو ًمل ّاربى   ًًٱا٤ اٹٲزاٸ ًاأل  ، ٭ٶبځذ اؿبيمياخ ٥ٺاْيټ ًًٹاٌا ٽناييٽ     
ًهأٍ أىٸ اؼبٖاڀ مٹاٴ   ، ٹٺپَٺپ  ٽڀ اٹوًٻ ئت مبٌ ٍج٦  ٭بهٍبً

 .  (1)(٭أّٲنٌا ثبٹز٪ٺت ٥ٺْيټ
ًٱل ٥يا اٹنٖابهٍ ٍاجت اځزٖابهىټ ئىل اؾبْاْئخ اإلؿبْاخ ٱابٷ أّاجبؿ0        
ًځَت اٹنٖابهٍ ځٖاوىټ يف رٺاٴ اؾبٌٱ٦اخ ئىل ٽ٦ٌځاخ ٭وٱاخ ٽاڀ اؾبالئٶاخ         

   .  (2)جيټ يف صْبة ثْ٘يف ٕٮخ اٹٮوٍبٿ ٵبځٌا ّٲبرٺٌٿ ئىل عبځ
ث٦ل ىيميخ اػبْاٌُ اؾبٌؽلّاخ زبٖاڀ ؽابٵټ ٽلّناخ ٱٖاو أثاِ كاځاٌ         
كافٸ ؽٖڀ اؾبلّنخ ٭ٚوة اٹٮٌځٌَ اٹضابځِ ٥ٺْاو اؼبٖابه ٥ًٺاَ اٹاو٩ټ      

٭ٺپاب هأٍ اٹنٖابهٍ ٥الٻ    ، ٽڀ ّلح اؿبغاٌٻ ئت أځاو شبٶاڀ ٽاڀ اؾبٲبًٽاخ     
ٽنايپب   شبٶنيټ ٽڀ اٱزؾبٻ األٌٍاه ځٖاجٌا ثاوع  ٥ابٹْ  ًٙاوثٌا اؾبلّناخ     

٭ٺپاب أّٲاڀ اثاڀ ًىّاو ًٱٌارااو أٿ ت أٽاٸ ثبٹٖاپٌك ثَاجت رٮاوٯ اٹٲااٌاد         
اؾبٌؽلّخ ٥نو ٥وٗ ٥ٺْيټ اٹزَٺْټ ٥ٺَ أٿ ياوط أىاٸ اؾبلّناخ ثاأٽٌاؿبټ     
٭و٭٘ اٹنٖبهٍ مٹٴ ًًا٭ٲٌا أٿ َّپؾٌا ؿبټ ثابؽبوًط أؽْابء ٽاڀ كًٿ    

 ثااالء ٽاااڀ ًځٖااا٬ ّااايوّڀ ث٦ااال ًٍاااٺپذ اؾبلّناااخ، أٿ اپٺاااٌا ّاااْئبً
ٍ  ځٮَاو  ًىّاو  ثاڀ  اهلل ٥جال  ًىاٌ  ىبٱبئال  ټًٍٺ ،اؼبٖبه  ًر٢ابىو ، ٹٺنٖابه
 ًػباأ ، اٹٮاواه  و شبٶاڀ ث٦ال أّابٻ ٽاڀ    ًٹٶن ٹٺَالٽخ ٝٺجبً اٹنٖواځْخ ثب٥زنبٯ
 أً اٹٲٖااو ٽلّنااخ ٥ٺااَ اٹنٖاابهٍ ًكفااٸ، ئّااجْٺْخ ٽلّنااخ ئىل ث٦اال ٭ْپااب
   .  (3)اؾبَٺپ  ٽڀ يب٭ْ ٵبٿ ٽڀ ٵٸ ًٱزٺٌا، كاځٌ أثِ ٱٖو

                                                 

  .475م ، ايطٚض املعطاض (1)

 .451م ، ةاضٜذ األْسيؼ (2)

 .4/340، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 2/295، اذت١ً ايػريا٤، ابٔ ابباض (3)
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٭ااٿ اثاڀ أثاِ ىه٣ مٵاو أٿ ىيمياخ اػبْاٌُ        أٽب ٥ڀ ربهّـ ىانه اٹٌٱ٦اخ  
ٻ أٽاب كفاٌٷ اٹربر٪ابٹْ  ؼبٖاڀ اؾبلّناخ      1217ىاا/ 614اؾبٌؽلّخ ٵبځاذ ٍانخ  

٭ْپب مٵاو اثاڀ اتثابه أٿ اؿبيمياخ األًىل ٵبځاذ      ، (1)ٻ1218ىا/615٭ٶبٿ ٍنخ
ًكفاٌٷ ؽٖاڀ اؾبلّناخ ًأٍاو      ،(2)ٻ1217ىاا/ 614يف أؽل اٹوث٦ْ  ٽڀ ٍنخ

 ُ ٭ْپااب ، (3)ٻ1217/ ىااا614األًىل ٍاانخ  ٱبئاالىب اثااڀ ًىّااو ٵاابٿ يف طباابك
، ىاا  614ٻ/1217ٍاجزپرب 13يفمىجذ اٹوًاّخ اٹنٖواځْخ ئىل أٿ اٹٌٱ٦خ ٵبځذ 

 .  (4)ٻ1217أٵزٌثو21ًث٦ل ٍزخ أٍبث٤ْ شبٶنٌا ٽڀ كفٌٷ اؼبٖڀ أُ يف
ٵبځاذ فَاابئو اؾبَاٺپ  ٭ْيااب ٵاجريح عاالاً ًٕالاىب ًاٍاا٦بً ًمٹااٴ     

ؽاابٷ كًٿ رٲاالٻ   أل ْااخ ٽٌٱاا٤ ٽلّنااخ ٱٖااو أثااِ كاځااٌ ٵٌاااب ص٪ااو   
٭اانٵو اثااڀ اتثاابه أٿ اؾبَااٺپ  ٭ٲاالًا ٭ْيااب ، اٹربر٪اابٹْ  مبااٌ اػبنااٌة

آت٫ ٱاابٷ0 )ًىااِ ئؽاالٍ اٹٶااٌائڀ اؾبناانهح ؽْنئاان دبااب قٷ ئٹْااو أٽااو  
ًمٵاو اثاڀ أثاِ ىه٣ أٿ اٹ٦الً ٱزاٸ ٽاڀ اؾبَاٺپ         ، (5)األځلٹٌ آٿ(

 ٵپب ًٕٮيب ثأاب )ٽڀ اؿبايائټ ، (6)يف ٱٖو أثِ كاځٌ أٽټ ت زبَٖ
ًٱابٷ يف ٽٶابٿ قفاو0 )ىايٻ     ، (7)اٹٶجبه اٹت رٲوة ٽڀ ىيميخ اٹ٦ٲبة(

                                                 

  .51، 50م ، ايصخري٠ ايػ١ٝٓ; 273، 243م ، ْٝؼ املططباأل (1)

، ايصٌٜ ٚايتهًُـ١ ، ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: ٜٓظط أٜهًا; 2/107، ايته١ًُ (2)

4/451. 

 .2/295، اذت١ً ايػريا٤ (3)

 .451م ، ةاضٜذ األْسيؼ، أؾبار (4)

  .2/295، اذت١ً ايػريا٤ (5)

  .273م ، األْٝؼ املططب (6)

 .242م ، ملططباألْٝؼ ا (7)
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اؾبَٺپٌٿ ثٲٖو أثِ كاځٌ ٽڀ ثاالك ٩اوة األځالٹٌ ًاٍزْايل يف ىانه      
ًاٹ٪وّات أٿ اثاڀ   ، (1)اٹٶبئنخ ٽڀ اؾبَٺپ  ٽب ّيّل ٥ٺَ ٍزخ ٥ْاو أٹٮابً(  

٥ناهُ ٥ٺاَ اٹاو٩ټ ٽاڀ اىزپبٽاو ثأفجابه اؾبٌؽالّڀ ًّايوح ىانا اؼبالس          
ٻ ٱابٷ0  1218- 1217/ىاا 615 -614ٽب أرَ ٥ٺاَ أؽالاس ٍانت   ئت أځو ٥نل

   .(2))ًمل أزبٲٰ فرباً أمٵوه يف ٍنخ أهث٤ ٥ْوح ًعبٌ ٥ْوح(
ًأل ْخ ٽلّنخ ٱٖو أثِ كاځاٌ ثبٹنَاجخ ٹألځالٹٌ ٭ٲال ّابهٳ يف      
اٹل٭ب٣ ٥نيب ٥لك ٽڀ اٹ٦ٺپبء اٹنّڀ اٍزْيلًا يف رٺٴ اٹٌٱ٦خ ٽنيټ 0 

اٹْاْجبځِ اإلّاجْٺِ اؾبٶناَ    احمللس فبپل ثڀ ٥جل اٹنٌه ثاڀ أظبال   
ًٵبٿ ٵضرياً ٽب اٚو اٹ٪ايًاد  ، ٵبٿ ٕبؼببً ىاىلاً ٽزٌا٦ٙبً، أثب ثٶو

ٵانٹٴ احملالس أظبال ثاڀ فبپال ثاڀ       ، (3)ًّجٺِ ٭ْيب اٹجالء اؼبَڀ
أظباال ثااڀ ٥جاال اٹااوظبڀ األځٖاابهُ اإلّااجْٺِ ٵاابٿ فباالصبً فاارياً      

 ىاا 614٭بٙالً فوط ـببىلاً ًاٍزْيل يف ًٱ٦خ ٱٖو أثاِ كاځاٌ ٍانخ   
 .  (4)ٻ1217/

    
    
 

                                                 

 .50م ، ايصخري٠ ايػ١ٝٓ (1)

 .266م ، قػِ املٛصسٜٔ، ايبٝإ املػطب (2)

ٞ    ; 2/107، ايتهًُـ١ ، ابٔ ابباض (3) ، ايـصٌٜ ٚايتهًُـ١  ، ابـٔ عبـس املًـو املطانؿـ

 .13/421، ةاضٜذ اإلغالّ، ايصٖب; 449-451

 .1/546، ايصٌٜ ٚايته١ًُ، ابٔ عبس املًو املطانؿٞ (4)



89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنذلسية Coimbraمذيهة قلمرية 

 ّ(1063-713ٖـ/ 95-456)
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 املبحث األول

 
 

 اجلغرافية التارخيية ملذيهة قلمرية

Coimbra 

 

، ًهك اٍاااټ اؾبلّناااخ يف اؾبٖااابكه ثأٹٮااابٟ قبزٺٮاااخ ث٦ااا٘ اٹْاااِء 
 ٩اااوة ًرٲااا٤ يف، (1)٭غااابءد ثٺٮ٠)ٱٺپوّاااخ أً ٱٺنربّاااخ أً ٱٺپٌهّاااخ(  

، (3)ٱااوة احملااْٜ األٝٺَااِ ئم رج٦اال ٥نااو اصنااب ٥ْااو ٽااْالً  (2)األځاالٹٌ
ٵپب ر٦ل ٙپڀ اٹض٪و األكځَ األځلٹَِ اٹانُ ّْاپٸ اؾبنٞٲاخ اٹٌاٱ٦اخ     

ًٽاڀ ٽالٿ ىانا    ،  Rio Tajaًربعاخ  Rio El Dueroث  اوُ كًّاوح  
Coriaاٹض٪اااااااو ىاااااااِ ٱٌهّاااااااخ

Santaremًٱٺپوّاااااااخ ًّااااااانرتّڀ (4)
(5) 

                                                 

ٕ  ; 501م ، مجٗـط٠ أْػـاب ايعـطب   ، ابٔ صعّ (1) ) يًضكبـ١  ، املكتـبؼ ، ابـٔ صٝـا

; 80م ، ْكٛم عٔ األْسيؼ، ايعصضٟ; 43م ، ّ ( 912-888ٖـ/ 275-300

، ٜاقٛج; 2/547، ْع١ٖ املؿتام، اإلزضٜػٞ; 2/892، املػايو ٚاملُايو، ايبهطٟ

أبـٛ  ; 4/64، ايبٝـإ املػـطب  ، ابٔ عصاضٟ; 232م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ

 .185م ، ةكِٜٛ ايبًسإ، ؿسااي

 .2/726، ْع١ٖ املؿتام، اإلزضٜػٞ (2)

ِ  2ٚاملٝـٌ ٜػـاٟٚ   ; 471م ، ايطٚض املعطـاض ، اذتُريٟ (3) ، ٖٓـتؼ : ٜٓظـط ، نـ

 .95م ، املهاٌٜٝ ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ

ٌ    ، ٖٚٞ َـٔ َـسٕ غـطب األْـسيؼ     (4) ، ٚهلـا غـٛض َٓٝـع   ، ٚةعـس َـٔ أصكـٔ املعاقـ

 .485م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 2/547، ْع١ٖ املؿتام، اإلزضٜػٞ: ٜٓظط

َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ ةتكٌ بأصٛاظ َس١ٜٓ بار١ ٚةبعـس عـٔ بطًٝـٛؽ     (5)

; 22م ، ؾطص١ األْسيؼ، ابٔ غايا: ٜٓظط، ٚةتُٝع عكاْتٗا، أضبع١ َطاصٌ

 .346م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ
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 Meridaًٽبهكح
(1()2)  . 

ً ٌ ئم ٱَاټ األځالٹٌ   ، ٤ٙ اٹجٶوُ ٽلّنخ ٱٺپوّخ يف اػبيء اؽبابٽ
ًاػبيء اؽببٽٌ ّْپٸ اصانت ٥ْاو ٽلّناخ دباب ٭ْياب      ، ئىل ٍزخ ًتّبد

 (5)ٕاٌْرٺخ  ًٽلّناخ  (4)أٵْاٌځجخ  ًٽلّناخ  (3)ٽلّنخ ٱٺپوّاخ ًىا0ِ ))ثبعاخ   
 (9)ًّاٺپنٲخ  ًٱٌهّاخ  ًٱٺنربّاخ  (8)ًاألّاجٌځخ  ًّانرتّڀ  (7)ًّانرتح  (6)ًّبثوح

                                                 

(1)     ٝ ٚؾٝٗـا آحـاض   ، اًلَس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةكع ظٛيف قططبـ١ َٓضطؾـ١ لىل ايػـطب قًـ

 .518م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، نخري٠

 .2/892، املػايو ٚاملُايو، ايبهطٟ (2)

; 21م ، ؾطصــ١ األْؿـــؼ ، ابـــٔ غايــا : ٜٓظــط ، َسٜٓــ١ ةكــع غـــطب األْــسيؼ    (3)

 .75م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ

 ٚهلا عس٠ صكٕٛ، ٚةتكٌ بأصٛاظ َس١ٜٓ أؾب١ْٛ، َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ (4)

، ؾطص١ األْؿـؼ ، ابٔ غايا: ٜٓظط، ٚاؾتٗطج بهخط٠ خرياةٗا ٚماضٖا، ٚأقايِٝ

 .22م 

 .مل صتس هلا ةطمج١ (5)

ايطٚض ، اذتُريٟ: ٜٓظط، َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ ٚةعس َٔ نٛض٠ بار١ (6)

 .615م ، املعطاض

، ٚةعس َٔ ةٛابـع أؾـب١ْٛ  ، َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ ع٢ً َكطب١ َٔ ايبضط (7)

 .347م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، بهخط٠ ايتؿاحٚاؾتٗطج 

، ٖٚٞ َٔ َسٕ غطب األْسيؼ ع٢ً احملٝه األطًػٞ، ٚةًؿظ أٜهًا يؿب١ْٛ (8)

 .61م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

ٜٚطًل عًٝٗا أٜهًا طًُٓه١ ةكع يف ايخػط األع٢ً األْسيػٞ ٚةعس َٔ أعُاٍ  (9)

املػطب يف صًٞ ، ابٔ غعٝس: ٜٓظط، ٜٔ َٝاًلَس١ٜٓ ٚازٟ اذتزاض٠ ٚبُٝٓٗا عؿط

 .191م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، ٜاقٛج; 2/42، املػطب
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 .  (2)..((.،(1)ًٕپٌهح
 إلٱٺااْټيف ؽاا  أّاابه اإلكهَّااِ ؾبٌٱاا٤ ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ ثٲٌٹااو0 ))ا     

 (3)عٺْٲْااخ ثااالك ٭ْيااب األځاالٹٌ مشاابٷ ٽااڀ ٱ٦ٞااخ رٚااپڀ اؽباابٽٌ
٘ ، ..،.(4)ٱْازبٹخ  ًث٦٘ ، اإل٭اوځظ  أهٗ ٽاڀ  (5)٩ْاٶٌځْخ  ثاالك  ًث٦ا
، ..،.(7)ًحبااو اٹ٢ٺپاابد، ..،.ٱٺپوّااخ ٽلّنااخ ٭پناايب (6)ثورٲاابٷ ثااالك ٭أٽااب

                                                 

، ٚةًؿـظ أٜهـًا تـٛض٠ ٚظَــٛض٠ َسٜٓـ١ أْسيػـ١ٝ ةعــس َـٔ ممًهًـ١ ادتاليكــ١        (1)

، اذتُريٟ: ٜٓظط، ٚبٝٓٗا ٚبني ايبضط غتٕٛ َٝاًل، ٚةكع ع٢ً نؿ١ ْٗط نبري

 .324م ، ايطٚض املعطاض

 .2/892، ػايو ٚاملُايوامل (2)

ٚحتـاشٟ  ، ةكع رًٝكٝـ١ يف أقكـ٢ ايؿـُاٍ ايػطبـٞ َـٔ ؾـب٘ رعٜـط٠ أٜبريٜـا         (3)

صسٚزٖا َٔ ر١ٗ ايػطب غٛاصٌ احملٝه األطًػٞ ٚخًـٝس بػـهاٟ َـٔ رٗـ١     

ايؿــُاٍ ٚجتاٚضٖــا َــٔ رٗــ١ ايؿــطم صــسٚز بــالز ايبؿــهٓؼ ايػطبٝــ١ َٚسٜٓــ١   

، ٚأقـ، ٚاٜٝه، ؾتٛضٜؼٚأ، ٚيًو، َٚٔ أؾٗط َسْٗا َس١ٜٓ ؾٓث ٜاقا، يٕٝٛ

 .169م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، ٚغريٖا

ٞ ، قؿتاي١ قاعسة٘ األْسيػ١ٝ األعُاٍ َٔ عٌُشنطٖا اذتُريٟ بكٛي٘: ) (4)  تـ

 ٜػــ٢ُ ادتٓــٛب رٗــ١ يف ايؿــاضاج املػــ٢ُ ادتبــٌ خًـــ َــا: ٚقــايٛا، بٗــا ايعُــٌ

ٚض املعطــاض، (، ايــطقؿــتاي١ ٜػــ٢ُ ايؿــُاٍ رٗــ١ َــٔ ادتبــٌ خًـــ َٚــا، ؾــباْٝاأ

 . 482م

 .111( ٖٚٞ َٓطك١ ةكع يف ادتٓٛب ايؿطْػٞ، ٜٓظط: ايعًٝاٟٚ، ايبؿهٓؼ، م 5)

بطةكاٍ َس١ٜٓ باألْسيؼ ةكع عٓس َكا ْٗط آْ٘ ع٢ً ايبضـط  : قاٍ ايبهطٟ (6)

ايوةكاٍ بالز ةهِ عس٠ : ٚقاٍ اإلزضٜػٞ، 1/180، املػايو ٚاملُايو، احملٝه

 .731، 2/725، ١ٖ املؿتامْع، َسٕ ٚعطض أضانٝٗا َػري٠ ّٜٛ

، ايبهـــطٟ: ٜٓظـــط، ٚةٛرـــس ؾٝـــ٘ عـــس٠ رـــعض نـــبري٠ ، ٖـــٛ احملـــٝه األطًػـــٞ (7)

 .203 – 1/202، املػايو ٚاملُايو



93 

 .  (1)..((،.ٱٺپوّخ ٽلّنخ ئّجبځْخ ثالك ٽڀ ًٹْجٌځخ ّنرتح ًجيبًه
ًٱال  ،  ٥ًPortugalٺْو ٭اٿ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ر٦ال ٽاڀ ثاالك اٹربر٪ابٷ      

 ثاابٹٲوٍ ٽ٦پااٌهح أهٗ ًثورٲاابٷًٕاا٬ اإلكهَّااِ اٹربر٪اابٷ ثٲٌٹااو0 )) 
َ  ّ٪اريًٿ  ؽواثاخ  ًهعابٷ  فْاٸ  ًذبب اؾبزٖٺخ ًاٹ٦پبهاد ًاؼبٌٖٿ  ٥ٺا
 .  (2)((ثنبهىټ َّزٚبء ًت عبًهىټ ٽڀ

ًثا  ٱٺپوّاخ   ، (3)ًرج٦ل ٽلّنخ ٱٺپوّخ ٥ڀ ٽلّناخ ٱٌهّاخ أهث٦اخ أّابٻ    
ٵپااب أٿ ٱٺپوّااخ رٲاا٤ ئىل اٹْااوٯ ٽااڀ     ، (4)ًّاانرتّڀ صااالس ٽواؽااٸ  

 .  (5)ئم اؾبَب٭خ ثْنيپب ٽوؽٺزبٿ  Salamancaٽلّنخ ّٺپنٲخ
ًٱاال ، ٵپااب أٿ ىناابٳ ٥االح ٝااوٯ رااوثٜ ٽاالٿ األځاالٹٌ دبلّنااخ ٱٺپوّااخ

ئىل ثبعاخ   (7)ئىل ئّاجْٺْخ (6)ڀ ٱوٝجخأّبه اتٕٞقوُ ئىل مٹٴ ثٲٌٹو0))ٽ

                                                 

 .726-2/725، ْع١ٖ املؿتام (1)

 .2/726، ْع١ٖ املؿتام (2)

 .471م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ (3)

، أضبعــ١ ٚعؿــطٜٔ َــٝالً ٚاملطصًــ١ ةػــاٟٚ  ، 2/726، ْعٖــ١ املؿــتام ، اإلزضٜػــٞ (4)

 .1/522، َػا احملتاش لىل َعطؾ١ أيؿاظ املٓٗاش، ايؿطبٝا: ٜٓظط

 .185م ، ةكِٜٛ ايبًسإ، أبٛ ايؿسا; 187م ، ادتػطاؾ١ٝ، ابٔ غعٝس (5)

ٚناْـث  ، ةعس قططب١ قاعس٠ األْسيؼ ٚأٖـِ َـسْٗا ٚعاقـُتٗا ملـس٠ طًٜٛـ١      (6)

ٞ : ٜٓظـط  ،جتب٢ ليٝٗا نٌ رٗاج األْسيؼ يهْٛٗـا زاض ًَهٗـا   ْعٖـ١  ، اإلزضٜػـ

ٟ ; 27-26م ، ؾطصـ١ األْؿـؼ  ، ابـٔ غايـا  ; 580-2/574، املؿتام ، اذتُـري

 .459-456م ، ايطٚض املعطاض

: ٜٓظط، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ بٓاٖا ٜٛيٝٛؽ قٝكط ةبعس عٔ قططب١ ماْني َٝاًل (7)

  .175ـ174م ، ةكِٜٛ ايبًسٕ، أبٛ ايؿسا; 60ـ 58م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ
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 .  (1)..((،.ئىل ٽبهكح ئىل ٱٌهّخ ئىل ٱٺپوّخ ئىل ٽلّنخ ّنرتّڀ اٹ٢٦پَ
ٵپااااب زباااالس اإلكهَّااااِ ٥ااااڀ اٹٞوّااااٰ ثاااا  ٱٺپوّااااخ ًّاااانذ     

 Santiago de Compostelaّابٱٌة 
ٰ ثٲٌٹاو0 ))ًا  (2)  ٱٺپوّاخ  ٽاڀ  ٹٞوّا

 ٽناذ  ؽٖاڀ  ٽاڀ  ٍاود  اٹجؾو يف ّئزو ئٿ ًمٹٴ ّبٱٌة ّنذ ئىل
 .  (3)..((،.ثورٲبٷ أهٗ أًٷ ًىٌ ٽْال ٍج٦  ث٩ٌٌ او ٽٌٱ٤ ئىل ٌهٽْ

ئٿ ٽٌٱ٤ اؾبلّنخ اٹٲوّات ٽاڀ اٹجؾاو )احملاْٜ األٝٺَاِ( ٱال ع٦اٸ        
ًٽناايب اااو ٽناالّٰ ، ث٦اا٘ األااابه ٽااڀ اٹْااوٯ رنؾااله مبااٌ أهاٙااْيب 

ِ ، ...اٹنُ أّبه ئٹْو اإلكهَّاِ ثٲٌٹاو0 ))   َ  ًىا َ  ااو  ٥ٺا  ااو  َّاپ
 .(4)((..،.ّوٱْيب يف ٽنيب جيوُ ًىٌ ٽنلّٰ

                                                 

  .47م ، ػايو ٚاملُايوامل (1)

 َؿٗٛض٠ ايهٓٝػ١ ٖٚصٙ( قاٍ اإلزضٜػٞ عٔ َس١ٜٓ ؾٓث ٜاقٛب ٚنٓٝػتٗا: )...، 2)

ٕ  األقطاض مجٝع َٔ ٜأةْٛٗا ٚايطّٚ، ليٝٗا ستزٛش ضتٖٛا َككٛز ، ليٝٗـا  عتزـٛ

 نٓٝػــ١ ةهــاٖٞ ٖٚــٞ، َٓٗــا أعظــِ نٓٝػــ١ املكــسؽ بٝــث نٓٝػــ١ بعــس ٚيــٝؼ

 قًبإ َٔ ٚؾٝٗا، ٚايكسقاج األَٛاٍ نخط٠ٚ ايؿٓا٤ ٚغع١ ايبٓا٤ صػٔ يف قُا١َ

 َـا  شيو ٚغا٥ط ٚايعبطرس امل١ًْٛ ايٝاقٛج أصزاض بأْٛاع املطقع١ ٚايؿه١ ايصٖا

 اإلقْٛاج َٔ ٚؾٝٗا، ٚقػري نبري بني َكٛؽ قًٝا َا١٥ حالذ ع٢ً عسزٙ ٜؿـ

 هلِ َا غري قػٝؼ َا١٥ ٚغتسَٗا، لق١ْٛ َا٥يت ضتٛ ٚايؿه١ ايصٖا َٔ املكٛغ١

 أصاطـث  ٚقـس ، لؾطاغـاً  ٚادتٝـاض  باذتزط َب١ٝٓ ايهٓٝػ١ ٖٚصٙ، ٚارتساّ عاألةبا َٔ

ٕ  ٚايؿُاَػ١ ٚايسٜاقٕٝٓٛ ٚايطٖبإ ايكػٝػٕٛ ٜػهٓٗا زٜاض بٗا  ٚبٗـا ، ٚايـساٚزٜٛ

 ايبٝع ؾٝٗا ناملسٕ نباض قط٣ ٚبعٝسًا َٓٗا قطٜبًا بٗا ٚعتٝه، ٚؾطا٤ ٚبٝع أغٛام

 . 2/728املؿتام، (، ْع١ٖ حتك٢ ب أعساز ارتًل َٔ ٚؾٝٗا ٚايؿطا٤

 .2/726، ْع١ٖ املؿتام (3)

 .2/726، ْع١ٖ املؿتام (4)
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 Galiciaًٽڀ األابه األفوٍ او ربعو اٹنُ يوط ٽڀ ثاالك عٺْٲْاخ  
 Tudelaًّٶااٌٿ ٽنج٦ااو ٽااڀ عجااٸ ثنبؽْااخ رْٞٺااخ ، (1)ًاأل٭ولبااخ

٦ّااو٫  (2)
شجٸ اٹْابهح ٽاڀ ٥ا  ٽابء يف ٽٌٙا٤ ٦ّاو٫ ثبٹجْٚاخ ًّٖات يف اٹجؾاو          

 .  (3)احملْٜ)احملْٜ األٝٺَِ( ث  ٽلّنت ٱٺپوّخ ًثورٲبٷ
أّابه ئىل  ، ابه اٹت شبو ثبٹٲوة ٽڀ ٽلّنخ ٱٺپوّخ ااو كًّاوح  ًٽڀ األ

٭ْقاااوط ٽاااڀ عجااابٷ اٹربّاااوح ٽاااڀ  ، ...مٹاااٴ ٽإٹااا٬ ـبياااٌٷ ثٲٌٹاااو0 )) 
ًٽٖااجو يف اٹجؾااو  ، ًعيّااوح ّااٲو  (4)٭ْپااو ٥ٺااَ ّاانذ ثوّااخ  ، عٺْٲْااخ

٥ًالك أٽْبٹاو عبَاپبئخ ٽْاٸ     ، اٹ٪وثِ احملاْٜ ٭ْپاب ثا  ٱٺپوّاخ ًثورٲابٷ     
 .  (5)ًضببځٌٿ ٽْالً((
ً أٿ ًعٌك األابه ٍب٥ل ٥ٺَ ٱْبٻ اٹيها٥اخ  تٍاْپب اٹٮبٵياخ    ًّجل

ًىاِ قٹاخ رالاه    ، ٵپب ٍب٥ل ٥ٺَ اثزٶبه األهؽبء، (6)ٵبٹٶوًٻ ًاٹزٮبػ

                                                 

 .1/110، َطٚش ايصٖا، املػعٛزٟ (1)

لصس٣ َسٕ ايخػط األعًـ٢ األْسيػـٞ ٚةكـع مشـاٍ َسٜٓـ١ غطقػـط١ ٚةبعـس         (2)

; 195م ، ايبًسإ، ايٝعكٛبٞ: ٜٓظط، عٓٗا مخػني َٝاًل ٚةتكٌ بأعُاٍ ٚؾك١

  .2/733، ْع١ٖ املؿتام، اإلزضٜػٞ

م ، طتب١ ايـسٖط ، ؾٝذ ايطب٠ٛ; 240 – 1/239، املػايو ٚاملُايو، ايبهطٟ (3)

أٚضبـا يف نتـا   ، املٝـاح : ٜٚٓظـط ; 48م ، ةاضٜذ األْسيؼ، َؤيـ زتٍٗٛ; 324

 .1/161، ايبًساْٝني ايعطب املػًُني

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعس َٔ أعُاٍ طًٝط١ً ٚةكع ؾطقٞ قططب١ ٚةتكٌ بأصٛاظ  (4)

األْـسيؼ َـٔ   ، ٜاقٛج; 19م ، ؾطص١ األْؿؼ، ابٔ غايا: ٜٓظط، َس١ٜٓ غامل

 .171م ، َعزِ ايبًسإ

 .49-48م ، ةاضٜذ األْسيؼ (5)

 .471م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ (6)
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ًٱال ٥ٺاٰ اؼبپاريُ ٥ٺاَ     ، (1)ثبؾببء ٹٞؾڀ اؼبجٌة ٥نل ىجٌة اٹوّابػ 
يف ؽ  أّبه ، (2)..((،.ًىِ ٥ٺَ او ٥ٺْو أهؽبء، ...مٹٴ ثٲٌٹو0 ))

 .  (3)..((،.ًؿبب ٥ٺَ اٹنيو أهؽبء، ...ثٲٌٹو0 )) اإلكهَِّ ئىل مٹٴ
ًٱل أّبه ئىل مٹاٴ  ، ٵپب اّزيود ٽلّنخ ٱٺپوّخ ثبٹضوًح اؼبٌْاځْخ

ًؿبااب أ٩ناابٻ ًٽااٌاُ ًأىٺاايب أىااٸ ّااٌٵخ يف   ، ...اإلكهَّااِ ثٲٌٹااو0 ))
ٵپب أّبه ٽڀ ٽٌٙا٤ قفاو ئىل اٹضاوًح اؼبٌْاځْاخ يف عجاٸ      ، (4)اٹوًٻ((
َ ٺاَ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ثٲٌٹاو0 ))    اؾبٞٸ ٥  Sierra Morenaاٹْبهاد  ٥ًٺا
 ثبٹْابهاد  اؾب٦و٫ً اؾبزٖٸ اٹ٢٦ْټ اػبجٸ اٹْپبٹْخ اػبيخ يف ٽنيب ث٦ل
ِ  أٿ ئىل (5)ٍابمل  ٽلّناخ  ١ياو  ٽڀ ّأفن ًىٌ  ٱٺپوّاخ  ٽلّناخ  ٱاوة  ّاأر
ُ  اٹٶاضري  اٹِْء ًاٹجٲو اٹ٪نټ ٽڀ اػبجٸ ىنا ًيف اؾب٪وة قفو يف  اٹان

 أ٩نبٽااو ٽااڀ ّااِء لٌّعاا ًت اٹااجالك ٍاابئو ئىل اػبالثااٌٿ ثااو ّزغيااي
ِ  ثاٸ  ٽيايًتً  ًأثٲبهه  مٹاٴ  يف ذباب  ًّٚاوة  اٹَاپڀ  ٽاڀ  ابّاخ  يف ىا
 .  (6)..((،.األځلٹٌ أٱٞبه طب٤ْ يف اؾبضبٷ

ٵپب زبلصذ اؾبٖابكه ٥اڀ ؽٖابځخ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ًأثٌاذباب ئم ٥ٺاٰ        
                                                 

 .1/202، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ; 132-131م ، ةاضٜذ األْسيؼ، زتٍٗٛ (1)

 .471م ، ايطٚض املطاض (2)

 .2/547، ْع١ٖ املؿتام (3)

 .2/547، ١ٖ املؿتامْع (4)

بٝٓٗا ٚبني َس١ٜٓ ٚازٟ اذتزاض٠ ، ٖٚٞ لصس٣ َسٕ ايخػط األع٢ً األْسيػٞ (5)

ْعٖــ١ ، اإلزضٜػــٞ; 117م ، قــٛض٠ األضض، ابــٔ صٛقــٌ: ٜٓظــط، مخػــني َــٝاًل

  2/461، املػطب يف صًٞ املػطب، ابٔ غعٝس; 2/553، املؿتام

 .2/552، ْع١ٖ املؿتام (6)
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َ  ٽلّناخ  ٱٺپوّاخ  ًٽلّناخ ، ...اإلكهَِّ ٥ٺَ مٹٴ ثٲٌٹاو0 ))   عجاٸ  ٥ٺا
 ٽااڀ ابّااخ يف ًىااِ أثااٌاة صالصااخ ًؿبااب ؽٖاا  ٍااٌه ٥ًٺْيااب ٽَاازلّو
ًٽٶباااب يف ، ...يف ؽاا  أّاابه اؼبپااريُ ثٲٌٹااو0 ))   ، (1)..((.اؼبٖاابځخ

 .  (2)..((،.ت ميٶڀ ٱزبؿبب، هأً عجٸ رواة

                                                 

 .2/547، ْع١ٖ املؿتام( 1)

 .471م ، ( ايطٚض املعطاض2)
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 املبحث الثاني

 
 

 التاريخ السياسي والعسكري

 ملذيهة قلمرية 

 

مل رااوك يف اؾبٖاابكه اؾبزااٌ٭وح ٹاالّنب ئّاابهح ٽجبّااوح ٥ااڀ ٵْٮْااخ ٭زؾيااب      
ًٹٶڀ فٜ ٍري اٹٮزؼ اإلٍالٽِ ثٲْبكح ٽٌٍَ ثاڀ ځٖاري   ، مٹٴًربهّـ 

٩وثبً ثبرببه ٽبهكح اٹت ؽبٕوىب ٥الح أّايو     Sevillaٱل أفن ٽڀ ئّجْٺْخ
أُ أځااو مل ميااو دباالٿ  ، (2()1)ؽزااَ اٍاازٞب٣ ٭زؾيااب صااټ رٌعااو ئىل ٝٺْٞٺااخ  
صااټ ئځااو ًإااٸ ٍااري ٭زٌؽبرااو  ، اٹَاابؽٸ اٹ٪وثااِ تٍااْپب ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ 

ٝاااابهٯ ثااااڀ ىّاااابك يف مشاااابٷ ّااااجو اػبيّااااوح       اؾبْاااارتٵخ ٽاااا٤ ٱبئااااله  
Iberiaاألّجريّخ

(3)  . 
ًځ٢اااواً ٹٮااازؼ ٽٌٍاااَ ثاااڀ ځٖاااري ٽ٢٦اااټ ٽنااابٰٝ اٹض٪اااو األكځاااَ      

٭ٲاال ٱَااټ ٽٌٍااَ أهاٙااْو ث٦اال أٿ أفاان اؽبپااٌ ثاا      ، األځلٹَااِ
                                                 

ٖٚـٞ صكـ١ٓٝ ٚهلـا    ، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ناْث قاعس٠ ًَٛى ايكـٛ  ايػـطبٝني   (1)

-19م ، ؾطص١ األْؿؼ، ابٔ غايا: ٜٓظط، ٚةكع ع٢ً ْٗط ةار١، أغٛاض عس٠

 .393م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 20

، ٞايػاَطا٥: ٜٓظط، ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ خه غري ؾتٛح َٛغ٢ بٔ ْكري (2)

م ، ةاضٜذ ايعطب، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ; 96-95م ، ايخػط األع٢ً األْسيػٞ

  .83م ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، اذتزٞ; 36-38

 .39-38م ، ةاضٜذ ايعطب، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ (3)
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، ئت ٽلّنز  ً ب ٱٺپوّاخ ًّانرتّڀ ٹ٦الٻ ٭زؾيپاب يف ٥ياله     ، اػبنل
بځٌا ٽاا٤ ٽٌٍااَ ثااڀ  اٹاانّڀ ٵاا  (1)ًٍاابئو اٹااجالك ٱَااپذ ثاا  اٹزاابث٦   

 .  (2)صټ رٌاهس أهاْٙيب األثنبء ٥ڀ آثبء، ځٖري
ًأّبه ث٦٘ اٹجبؽض  ئىل أٿ ٭زؼ ٽالٿ اٹَابؽٸ اٹ٪وثاِ مت ٥ٺاَ     

ًكباب ّالٷ ٥ٺاَ    ، ٻ(715-713ىاا/  97-95)(3)ّل ٥جل اٹ٦يّي ثڀ ٽٌٍَ
مٹااٴ ٽااب مٵااوه ٽإٹاا٬ ـبياااٌٷ ثٲٌٹااو0 ))ا٭زاازؼ يف ًتّزااو ٽااالاّڀ        

 ٱٮاٸ  ؾباب مٹاٴ اثاڀ ٥اناهُ ثٲٌٹاو0 ))    يف ؽ  زبلس ٥اڀ  ، (4)ٵضريح((
َ  اٹ٦يّي ٥جل اثنو اٍزقٺ٬، ځٖري ثڀ ٽٌٍَ ٌ  ٥ٺا ٜ ، األځالٹ  ٭ٚاج
 .  (5)((ٵضريح ٽلائڀ ًا٭ززؼ، ص٪ٌهىب ًٍل، ٍٺٞباب

ئم مل ريًكځااب اؾبٖاابكه اؾب٦زپاالح ، ًّجاالً أٿ اؾبلّنااخ ٭زؾااذ ٕااٺؾبً 
، ثأفجاابه ٥ااڀ ٽ٦اابهٳ عااود يف مشاابٷ ٩ااوة ّااجو اػبيّااوح األّجريّااخ  

٦ّاااٌك ئىل ٝٺااات ٍاااٶبٿ اؾبنٞٲاااخ اٹَاااٺټ ٽاااڀ اػباااِْ   ًٹ٦اااٸ مٹاااٴ 
اإلٍالٽِ ؽْاش ت عالًٍ ٽاڀ اؾبٲبًٽاخ ث٦ال أٿ ٭اّو ٽ٢٦اټ اػباِْ         

                                                 

أبٛ عبس ايط ٔ : َٔ ايتابعني ايصٜٔ زخًٛا األْسيؼ َع َٛغ٢ بٔ ْكري (1)

ٞ  ٚبه، ٚصٝإ بٔ أبٞ رب١ً ايكطؾٞ، اذتبًٞ ٚصـٓـ بـٔ   ، ط بٔ غـٛاز٠ ادتـصاَ

ايخكـاج يف ايكـضاب١ ٚايتـابعني ٚأةبـاع     ، ابٔ صبإ: ٜٓظط، عبس اهلل ايكٓعاْٞ

 .51م ، ايتابعني

 .205م ، ةاضٜذ اؾتتاح األْسيؼ، ابٔ ايكٛط١ٝ (2)

م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘; 41-39م ، ةاضٜذ ايعطب، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ (3)

244. 

 .21م ، أخباض زتُٛع١ (4)

 .2/24، ايبٝإ املػطب (5)
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ًأٝب٥اذ  ، ...ًيف ىانا اٹٖالك ٱابٷ اؾبٲاو0ُ ))    ، اٹٲٌِٝ ًٱزٸ ٽٺٶيټ
 .  (1)األ٥بعټ ٭المًا ثبٹَٺټ ًثنٷ اػبيّخ((

صټ ٱبٻ ٥جل اٹ٦يّي ثڀ ٽٌٍاَ فالؿباب ث٦ٲال ٽ٦بىالاد اٹَاٺټ ٽا٤       
ًىااٌ ٽااب ٦ّٶااٌ رَاابٽؼ اؾبَااٺپ  ٽاا٤ أىاابيل   ، ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ أىاابيل

اٹاااجالك اٹااات ّٮزؾٌااااب حبوّاااخ اٹ٦اااِْ ثَاااالٻ ٥ًااالٻ اٹز٦اااوٗ ئىل  
ًٱاال زباالس ٽااإځٌ ٥ااڀ ثنااٌك ىاانه اؾب٦بىاالح  ، (2)كبزٺٶاابصبټ ٥ًٲبئاالىټ

ًاٹت رنٔ ٥ٺَ أٿ ّٶٌٿ ألىٸ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ اؼباٰ يف أٿ اٶپاٌا     
أٿ ّن٢پااٌا ذبااب أٽااٌهىټ ٱجااٸ   أځٮَاايټ ثٲٌاځْناايټ اٹاات ر٦ااٌكًا ٥ٺْيااب 

ًأٿ ّٶٌٿ ؿباټ ؽابٵټ ٽنايټ ّٲاٌٻ ثبٹٲٚابء ثْنايټ       ، ـبِء اؾبَٺپ 
ًّنٮن األؽٶبٻ ٭ْپب ٥لا أؽٶابٻ اإل٥الاٻ ئم ٵابٿ ت ثال ٽاڀ ٥وٙايب       

ًٵاابٿ ىاانا اٹ٦بٽااٸ ّٲااْټ يف ٽلّنااخ  ، ٥ٺااَ اؼباابٵټ اإلٍااالٽِ اؾبٲااْټ 
شبناا٤ ًٽ٦ااو ؽبٽْااخ رإّااله ًزبپْااو ً ، ٱٺپوّااخ كبااضالً ٹَااٺٞبٿ اؾبَااٺپ  
٭اما ًٱ٦ذ فٌٖٽخ ثا  ٽَاٺټ ًقفاو    ، اٹنٖبهٍ ٽڀ اتځزٲبٗ ٥ٺْو

ٽاڀ أىااٸ اٹاجالك ٵاابٿ ت ثاال ٽاڀ ٥وٙاايب ٥ٺااَ اؼبابٵټ اؾبَااٺټ اٹاانُ     
ًئما ا٥زالٍ ځٖاواځِ   ، ّٲِٚ يف األٽاو دبٲزٚاَ اٹْاو٦ّخ اإلٍاالٽْخ    
٭اما ٵبځذ ٽزيًعاخ  ، ٥ٺَ ٽَٺپخ أٹيٻ ثب٥زنبٯ اإلٍالٻ ًاٹيًاط ٽنيب

 .  (3)ٽٮومل ّٶڀ ٹو ٽڀ اؾبٌد 

                                                 

 .1/276، ْؿ  ايطٝا (1)

م ، (3غًػ١ً ضقِ )، زضاغاج يف ةاضٜذ املسٕ األْسيػ١ٝ، ايسضٜٚـ ٚايعًٝاٟٚ (2)

193-194.  

 .299م ، ؾزط األْسيؼ (3)



010 

ًث٦ل ٭زؼ ٥جل اٹ٦يّاي ثاڀ ٽٌٍاَ ٱٺپوّاخ ٕاٺؾبً ٥ا  ٥ٺْياب ؽبٵپابً         
 ٥وثْابً ًىااٌ أثااٌ ٥بٕاټ ثااڀ فبپاال ثاڀ األظبااو ثااڀ ٝوّا٬ ًمٹااٴ ٍاانخ    

٭٦يال أثاٌ   ، ًٵبځذ اؾبلّنخ قځناٳ ٥بٽوح ًذباب ٵنَْاخ ٵاجريح   ، ٻ715ىا/97
ًؾباب ٽابد   ، ٥Aidulfoبٕټ ٥ٺَ اؾبلّنخ ٱٌٽٌ ٽڀ ٱجٺو َّپَ اّلًٹٮٌ 

، Theodusًأ٥ٲجااو اثنااو رْااٌكًً   Atanagildoأربځبعْٺاالً  فٺٮااو اثنااو 
ًأ٥ٲاات أثااٌ  ، Lorbanٵپااب أٱاابٻ ٥ٺااَ األٍااٲٮْخ ٱَاابً َّااپَ ٹٌهثاابٿ     

٥بٕاټ يف ؽٶپيااب ّقٖاابً ٥وثْاابً قفااو ّال٥َ ٽااوًاٿ ثااڀ ٽٌٍااَ ًٍاابه   
 .  (1)٥ٺَ ٝوّٲزو يف اٹزٌكك ئىل اٹَٶبٿ ًاإلؽَبٿ ئٹْيټ
ًٱاال أٹاايٻ أىااٸ ، ًمٵاو أٿ أثااب ٥بٕااټ ٵابٿ ّااٌٱو اٹوىجاابٿ ًّٲاوذبټ   

ًع٦ٸ ٥ٺَ ٵٸ ٵنَْخ عيّخ ٱالهىب  ، ٱٺپوّخ أٿ ّل٭٦ٌا عيّخ ٽ٦ْنخ
، ًٵاابٿ ٥ٺااَ ٵااٸ كّااو عبَاا  ٽضٲاابتً    ، عبَااخ ٥ًْااوًٿ ٽضٲاابتً  

ًاٍزضنَ ٽڀ مٹٴ كّو ٹٌهثابٿ ٭ٲال أ٥ٮابه ٽاڀ ٵاٸ ّاِء ألٿ هئَْاو        
 .(2)٭رتٳ هىجبځو أؽواهاً، ٵبٿ ؽٺ٬ْ األځلٹَْ 

ؼ ٱٺپوّاخ أځاو ٵاڀ ث٦ال ٽ٪ابكهح      ٥ًٺْو ميٶننب أٿ ځَز٬ْ رابهّـ ٭از  
  َ أُ يف ، ٽٌٍَ ثڀ ځٖري األځلٹٌ ًأصنبء ًتّخ٥جل اٹ٦يّي ثاڀ ٽٌٍا

ٻ 715ىااا/97ٻ ؽْااش ٩اابكه ٽٌٍااَ ًٍاانخ 713ىااا/ 95اؾباالح ثاا  ٍاانت
 .  ؽْش ٱزٸ ٥جل اٹ٦يّي ثڀ ٽٌٍَ

ًّجلً أٿ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ٥بّاذ ىبكئاخ ث٦ْالح ٥اڀ األؽالاس اٹٶاجريح         
                                                 

  .509-508، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ (1)

، ايخػط األز٢ْ األْسيػٞ، ايػاَطا٥ٞ; 509-508م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ (2)

 .77م 
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ًهدباب ّوعا٤   ، ٌتح ًثلاّخ ٥ٖو اإلٽابهح اٹت ٥بّزيب األځلٹٌ ٽڀ ٥ٖو اٹ
ئت ، مٹٴ ئىل اٹزياٻ اػبپ٤ْ دب٦بىلح اٹٖٺؼ اٹات مت دبٌعجايب ٭ازؼ اؾبلّناخ    

أځو ٹٌْ ٹالّنب ٽ٦ٺٌٽابد ٵب٭ْاخ ٥اڀ أغبابء اٹٲجبئاٸ اٹات ٍاٶنزيب ث٦ال          
ئت أٿ ، اٹٮاازؼ اإلٍااالٽِ ؿبااب ٍااٌاء ٵبځااذ اٹٲجبئااٸ اٹ٦وثْااخ أٻ اٹربثوّااخ  

وثْخ ٍٶنزيب ٱجبئٸ ٽڀ اٹٮابزب  اٹربثاو ًٵبځاذ    ٽ٢٦ټ اؾبنبٰٝ اٹْپبٹْخ اٹ٪
Pirineosرٶٌٿ فٞبً ٽاڀ ځاٌاؽِ عجابٷ اٹاربد    

صاټ رنؾاله ئىل ځبؽْاخ     (1)
 Talaveraًٝٺْٞٺخ ًٝٺاجريح   Medinaceliٽلّنخ ٍبمل

ًٱٌهّاخ ًٱٺپوّاخ    (2)
ًٽڀ ثٌْربد اٹربثو اٹات ٍاٶنذ يف ٽلّناخ    ، (3)٥نل ٍبؽٸ اٹجؾو احملْٜ

ًاىل علىټ ٥ٌٍاغخ ّنَات ٱٖاو    ، (4)غخٱٺپوّخ ىټ ثنٌ كاځٌ ثڀ ٥ٌٍ
 .  (5)أثِ كاځٌ

ًّجااالً أٿ رٺاااٴ اٹٲجبئاااٸ اٹربثوّاااخ اٹااات ٵبځاااذ رَاااٶڀ ځاااٌاؽِ   
ًعٺْٲْاخ ًاٹات َّاپْيب      Cantabricaًٵنزربّاخ    Asturiasأّزٌهٌّ

صااټ ىغااوهًا ٽَاابٵنيټ ًامباالهًا  (6)ٽإٹا٬ ـبيٌٷ))فٺاا٬ اٹاالهًة(( 
                                                 

: ٜٓظط، ٖٚٞ غًػ١ً رباٍ ؾاق١ً بني ادتٓٛب ايؿطْػٞ ٚايؿُاٍ ابغباْٞ (1)

  2/598، املػايو ٚاملُايو، ايبهطٟ

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قسميـ١ ةكـع عًـ٢ ْٗـط ةارـ١ ٖٚـٞ َـٔ أعُـاٍ طًٝطًـ١، ٜٓظـط:            (2)

 .395; اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض، م 191ٜاقٛج، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، م

 .42م ، قط اجملتُع األْسيػٞعٓا، نطباش (3)

ٜطرع ْػا با عٛغز١ لىل قب١ًٝ َكُٛز٠ ايوبط١ٜ أغًِ رسِٖ عٛغز١  (4)

ــٔ عبــس املًــو )       ــ٢ ٜــسٟ ارتًٝؿــ١ ايٛيٝــس ب ، ّ ( 714 -705ٖـــ/ 96-86عً

 .188م ، َؿاخط ايوبط، َؤيـ زتٍٗٛ: ٜٓظط

 .501م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ (5)

 .38م ، أخباض زتُٛع١ (6)
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ب األځالٹٌ يف  ئىل اػبنٌة ثَجت اؼبوًة اٹلافٺْخ اٹت ر٦وٙذ ؿبا 
أ٬ٙ ئىل مٹٴ اوب٥خ ًاٹٲؾٜ اٹت ؽٺذ يف ٥پاٌٻ  ، (1)٥يل اٹٌتح

ًثانٹٴ ٱٺاذ رٺاٴ اٹٲجبئاٸ اؾبَازٌٝنخ      ، (2)ٻ753ىاا/ 133األځالٹٌ ٍانخ  
٥ًٺْااو ٭ااٿ اؼبااياٻ األٽااين يف رٺاٴ اؾبناابٰٝ إٔاجؼ فبٹْاابً ٽااڀ    ، ىنابٳ 

ًٽااب رجاا٤ مٹااٴ ٽااڀ فٺااٌ رٺااٴ اؾبناابٰٝ ٽااڀ  ، اٹنبؽْااخ اٹجْااوّخ رٲوّجاابً
 .  (3)بد ًاٹٲٌح اٹ٦َٶوّخ اإلٍالٽْخ ث٦ل اځَؾبة ؽبٽْبصبباٹزؾْٖن

٥ًٺااَ ئصااو مٹااٴ ارَاا٦ذ كبٺٶااخ عٺْٲْااخ يف ٥ياال اٹٮٌځَااٌ األًٷ     
ٻ( ًٍااْٞو ٥ٺااَ ٽ٢٦ااټ 757-738ىااا/143 -121اؾبٺٲاات ثبٹٶاابصٌٹْٶِ )

ًىانا األٽاو ك٭ا٤ األٽاري ٥جال      ، (4)األهاِٙ األځلٹَْخ مشبٷ او كًّوح
ٻ( ئىل اتىزپااابٻ ثزٲٌّاااخ  788-755ىاااا/172-138اٹاااوظبڀ اٹااالافٸ) 

ثالأً  ، ًاٹنُ رٲ٤ ٙپنو ٽلّناخ ٱٺپوّاخ  ، اٹض٪ٌه ًتٍْپب اٹض٪و األكځَ
Osmaٽااڀ اااو كًّااوح ؽزااَ أ٥اابيل أًغبااخ    

ئم اىاازټ ثزؾٖاا   ، (5)
ٱجاٸ ٥نبّزاو ثبؾبنابٰٝ احملْٞاخ ثاٌاكُ      ، ٱٺپوّخ ًٱٌهّخ ًٝٺجريح ًٝٺْٞٺاخ 

 Guadalajaraاؼبغابهح 
 Pamplonaًرْٞٺاخ ًثنجٺٌځاخ   (6)

صاټ ٥پاٸ    ،(7)
                                                 

 .197ـ196، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ; 40ـ38م، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ (1)

 .2/38، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; 61م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ (2)

 .350م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ (3)

 .4/180، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 62م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ (4)

 .349م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ :ٜٓظط، َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ (5)

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعـطف مبسٜٓـ١ ايؿـطش بٝٓٗـا ٚبـني طًٝطًـ١ مخـؼ ٚغـتٕٛ          (6)

األْــسيؼ َــٔ  ، ٜــاقٛج: ٜٓظــط، ٖٚــٞ لىل ايؿــُاٍ ايؿــطقٞ َــٔ قططبــ١  ، َــٝاًل

 .606م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 292-291م ، َعزِ ايبًسإ

 =َا٥ـــ١ ٚمخػـــ١ ٖٚــٞ عاقـــ١ُ ممًهـــ١ ْاؾـــاض ةبعـــس عــٔ َسٜٓـــ١ غطقػـــط١   (7)
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عبىلاً ًفببًتً اٍرتعب٣ األهاِٙ اٹت اؽزٺيب اٹٮٌځٌَ األًٷ ًاٹات  
 .  (1)اٍرتع٦ذ ٭ْپب ث٦ل

ًّجلً أٿ ٽلّنخ ٱٺپوّخ أً ٱَپبً ٽنيب ٱل ف٤ٚ ٹٺنٖبهٍ األٍاجبٿ  
، األٽاو اٹانُ رٞٺات اٍارتعب٥يب    ، يف أؽلاس اٹٮزنخ يف ٥ٖاو اٹاٌتح  

ٻ( 796اا 788/ىاا  183اا  172٭ٮِ ٥يل األٽاري ىْابٻ ثاڀ ٥جال اٹاوظبڀ)     
ٻ ثٲْاابكح ٥جاال اؾبٺااٴ ثااڀ  794ىااا/178ث٦ااش ٱااٌح ٥َااٶوّخ ٵااجريح ٍاانخ  

ئىل ٽنٞٲاااخ عٺْٲْاااخ ًشبٶاااڀ ٽاااڀ سبوّااات اؼبٖاااٌٿ ًىااالٻ   (2)ٽ٪ْاااش
ًىانا ٽاب أّابه    ، ٵنَْازيب ًاٹالفٌٷ ئىل ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ًٱزاٸ هعبؿباب      

ىااا ٩اايا ٥جاال اؾبٺااٴ ثااڀ   178ئٹْااو ٽإٹاا٬ ـبيااٌٷ ثٲٌٹااو0 ))ًيف ٍاانخ  
َ  ، ًاؼبٌٖٿ ٭قوة اٹٶنبئٌ، ٽ٪ْش أّٚبً ، ًىلٻ ٵنَْازيب اٹ٢٦پا

ًؽْل ٹو األك٭نِ ٕبؽت ، ًأ٭َل ٥پبئوىب، (3)ًىلٻ كّبه األك٭نِ
 ٌ ًكفااٸ ٽلّنااخ ، ٭ٺااټ ّجاابٷ ثٶضااوصبټ ، (4)عٺْٲْااخ اوااًٌ ًاٹجْااٶن

                                                                                                

 .56-55م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، ٚعؿطٕٚ َٝاًل=

ٞ   ، ايػاَطا٥ٞ (1) م ، ةـاضٜذ املػـًُني  ، غـامل ; 119م ، ايخػـط األزْـ٢ األْسيػـ

 .350م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ; 170

ٖٚــٛ َــٔ أنــابط ايسٚيــ١ املطٚاْٝــ١ أٜــاّ األَــري اذتهــِ بــٔ ٖؿــاّ ٚابٓــ٘ عبــس   (2)

ٕ  : ٜٓظط، أبٛٙ صاربًا يألَري ٖؿاّايط ٔ ايخاْٞ ٚنإ  املكتـبؼ  ، ابـٔ صٝـا

 .103ّ ( م  846-796ٖـ/ 232-180)يًضكب١ 

-791ٖــ/  227-175صهـِ يًُـس٠ )    ٖٚٛ ايؿْٛػٛ ايخـاْٞ ًَـو رًٝكٝـ١    (3)

 .104م ، ايبؿهٓؼ، ايعًٝاٟٚ: ٜٓظط، ّ(841

ٚضزج ن١ًُ ايبؿـهٓؼ يف املكـازض ايتاضغتٝـ١ بأتـا٤ َتعـسز٠ ؾزـا٤ج بًؿظـ١         (4)

 =ايبػهٓؼ ٚايبؿهٓؼ ٚايبؿهٓـ بؿهْٛؼ ٚايبؿانػ١، ٚيف املطارع اذتسٜخـ١ 
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 .  (1)ًٍجَ اؼبوّټ ًاٹ٦ْبٷ (( ، ًٱزٸ اٹوعبٷ، ٱٺپوّخ ثبٹ٬َْ
ٻ( ىابعټ  821-796ىاا/ 236-183ٶاټ ثاڀ ىْابٻ)   ًيف ٥يل األٽاري اؼب 

أٝاااوا٫  ٻ(841-791ىاااا/227-175)ٽٺاااٴ عٺْٲْاااخ اٹٮٌځَاااٌ اٹضااابځِ  
ٻ تٍاْپب اؾبنٞٲاخ اٹٌاٱ٦اخ    838ىاا/ 193ٽنٞٲخ اٹض٪و األكځَ ًمٹٴ ٍانخ  

ًٹٚا٬٦ ًٍابئٸ     Cordobaث  اوُ كًّوح ًربعخ ٹج٦لىب ٥ڀ ٱوٝجخ
  Lisbonًًإٸ ىؽٮو ؽزاَ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ًأّاجٌځخ    ، (2)اٹل٭ب٣ ٥نيب

اؾبَااٺپ  ٭أهٍااٺيټ هاٵااج  ٥ٺااَ    ًًٱاا٤ يف ّااله ث٦اا٘ األٍااوٍ ٽااڀ  
ٻ( ا٥زاياىاً  814-768ىاا/ 199-151) (3)اٹج٪بٷ ئىل ٽٺٴ األ٭ولباخ ّابهؾببٿ  

 .  (4)ثبٹنٖو ًٽإٵلاً ٹٺز٦بًٿ يف ؽْل اٹٲٌٍ ٙل ٽَٺپِ األځلٹٌ

                                                                                                

كِٗ أطًـــل عًـــِٝٗ اغـــِ ايباغـــو يًتٜٓٛـــ٘ لىل خًـــٝس بػـــهاٟ احملـــاشٟ ملٓـــاط  =

ٍ ايوج ايػطب١ٝ ع٢ً اذتسٚز  ِ ميتس عو ربا ٕ ْاؾاض ٖٚٛ لقًٝ ٚايبؿهٓؼ ِٖ غها

بــٔ صٛقـٌ، قــٛض٠  ; ا195ٜٓظـط: ايٝعكــٛبٞ، ايبًـسإ، م   َـا بــني ؾطْػـا ٚأغــباْٝا،   

; ابـٔ صٝـإ، املكتـبؼ    502; ابٔ صعّ، مجٗـط٠ أْػـاب ايعـطب، م    109األضض، م 

; ايكًكؿٓسٟ، قب  األعؿ٢، 307، 306ّ (، م  846-796ٖـ/  232ـ 180)اذتكب١ 

ٌ ايػٓسغ١ٝ ،5/271 ; 196; يٛضز، أغباْٝا ؾعبٗا ٚأضنٗا، م 1/321; أضغالٕ، اذتً

 . 24-23ايعًٝاٟٚ، ايبؿهٓؼ، م 

 .173-172م ، ةاضٜذ األْسيؼ (1)

 .357، 200، 238-1/237، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ (2)

-184ٜطًل عًٝ٘ ؾاضٍ ايهبري أٚ ؾاضٍ األٍٚ ٖٚٛ لَواطٛض ايػطب يًُس٠ ) (3)

( ّ 814-768ٖـ/ 199-١151 يًُس٠ ) ّ( ًَٚو األؾطصت 814-800ٖـ/ 199

ــاضٍ َاضةـــ    ــس ؾـ ــبني ايككـــري ٚصؿٝـ ــا٤ بـ ــٛ انـــو أبٓـ ــ٘  ، ٌٖٚـ ــع أخٝـ ــِ َـ اقتػـ

ٚعٓسَا ةٛيف ناضيَٛإ ْٛزٟ بؿاضٍ ، ناضيَٛإ صهِ املًُه١ بعس ٚؾا٠ أبٝ٘

 .213-1/200، أٚضبا، عاؾٛض: ٜٓظط، األٍٚ مبؿطزٙ ًَهًا ع٢ً األؾطصت١

 .164م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘; 168م ، ةاضٜذ غعٚاج ايعطب، أضغالٕ( 4)
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٭ٲااال أُهٍاااٺذ إٔاااٌاد ، ٥ًٺااَ ئصاااو ىااانه اؿبغپااابد اٹنٖااواځْخ  
خ ًاكُ ئم اٍاز٪بصذ ثاو اٽاوأح ٽاڀ ٽلّنا     ، اتٍز٪بصخ ئىل األٽري اؼبٶټ

ًؾبااب غباا٤ األٽااري رٺااٴ اتٍااز٪بصخ أٽااو ؽاابتً ثبتٍااز٦لاك  ، (1)اؼبغاابهح
٭قااوط ثٲٌارااو ًر٩ٌااٸ ٩وثاابً ٭ْپااب ّٺااِ ، ٻ839ىااا/194ٹٺغياابك يف ٍاانخ 

ًاكُ اؼبغبهح يف ٽنٞٲخ عٺْٲْاخ ًشبٶاڀ ٽاڀ ىيمياخ اٹنٖابهٍ األٍاجبٿ       
ٵپااااب أځااااو هكّ ، ًا٭زاااازؼ اٹٶااااضري ٽااااڀ ؽٖااااٌاټ، يف ٥اااالح ٽٌاٱاااا٤
هىټ ثٞوك األٍاجبٿ ٽاڀ ٱٺپوّاخ ًأّاجٌځخ ٩ًريىاب ٽاڀ       ٹألځلٹَْ  ا٥زجب

 .(2)ٽلٿ اٹض٪و األكځَ األځلٹَِ
، 194ٍانخ  ًيفًٱل ٥ٺٰ اثڀ ٥ناهُ ٥ٺَ رٺٴ األؽلاس ثٲٌٹاو0 )) 

ً  أٿ اٹ٪ياح ىنه يف اٹَجت ًٵبٿ، اٹْوٳ أهٗ ئىل اؼبٶټ ٩يا  ٥جاب
 ًٵاابٿ، اؼبغاابهح ًاكُ ًىااِ اٹٮااوط دبلّنااخ ٵاابٿ اٹْااب٥و (3)ځبٕااؼ ثااڀ
 ٽاڀ  ٽالح  ئٹْياب  اٹٌٖائ٬ ًرٌعْو دببهكح اؼبٶټ اّز٪بٷ تثَج، اٹ٦لً
 يف اٹ٪اابهاد ٭ْااڀ، أٽاوه  ًٌٍٱاا، ّاٌٵزو  ٢٥پااذ ٱال ، أ٥ااٌاٻ ٍاج٦خ 
 يف اٽااوأح ځبٕااؼ ثااڀ ٥جاابً ًغباا٤ ،ًّٲزااٸ َّاا ، اٹض٪ااٌه أٝااوا٫

                                                 

 .2/73، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ( 1)

األْسيؼ َٔ ايهاٌَ ، ابٔ األحري; 129م ، أخباض زتُٛع١، يـ زتٍٗٛ( َؤ2)

 .22/36، ْٗا١ٜ األضب، ايٜٓٛطٟ; 145-144م ، يف ايتاضٜذ

( ٖـــٛ عبـــاؽ بـــٔ ْاقـــ  املكـــُٛزٟ ٚيـــٞ قهـــا٤ َـــسٜٓيت ؾـــص١ْٚ ٚادتعٜـــط٠  3)

٘ ، ارتهطا٤ ةـٛيف يف أٚاخـط أٜـاّ األَـري عبـس      ، ٚنإ ؾاعطًا ٚي٘ صظ يف ايؿكـ

; 239-238م ، ةاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، ابٔ ايؿطنٞ: ٜٓظط، ايط ٔ ايخاْٞ

ابٔ ; 237-234م ، ّ( 846-796ٖـ/  232ـ  180املكتبؼ)يًضكب١ ، ابٔ صٝإ

  1/48، اذت١ً ايػريا٤، ابباض
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 ٙااا٦ْزنب ٱااال! ّااابؽٶټ ًا٩ٌصااابه0 رٲاااٌٷ ًىاااِ، اؼبغااابهح ًاكُ ځبؽْاااخ
 ً٭اال ٭ٺپااب، !٥ٺْنااب اٹ٦االً اٍزأٍاال ؽزااَ، ٥نااب ًاّااز٪ٺذ ًأٍااٺپزنب
 ٱااٌٷ ًّاانٵو، ٭ْااو َّزٖااوفو ّاا٦واً ئٹْااو ه٭اا٤، اؼبٶااټ ٥ٺااَ ٥جاابً
 ٽااڀ اٹض٪ااو ٥ٺْااو ىااٌ ٽااب ٥جاابً ئٹْااو ًأاااَ ،ثااو ًاٍزٖااوافيب اؾبااوأح
 ٹنٖااو ًظبااَ، ٹٺپَااٺپ  اؼبٶااټ ٭وصااَ، اؼباابٷ ًاٹزْاابس اٹااٌىڀ
، اٹْااوٳ أهٗ ئىل ٩بىّاابً ًفااوط، ٹٺغياابك ثبتٍااز٦لاك ًأٽااو، اٹاالّڀ
، ٵااضرياً ًٱزااٸ، اؾبناابىٷ ًىاالٻ، اؼبٖااٌٿ ًا٭زاازؼ، ثالكىااټ يف ٭أ٩ًااٸ
 ألىاٸ  ًأٽو، اؾبوأح ٭ْيب ٵبځذ اٹت اٹنبؽْخ ٥ٺَ ًٱٮٸ، ٵنٹٴ ًأٍو
 ًّٮااالًٿ أؽاااٌاؿبټ ثاااو ّٖاااٺؾٌٿ، اٹ٪نااابئټ ٽاااڀ دبااابٷ اٹنبؽْاااخ رٺاااٴ
ٔ ، ٍاجبّبىټ  ٍ  ٽاڀ  ٥الكاً  ًأ٥ٞابىټ ، ًقصوىاب  اؾباوأح  ًفا ، ٥ٌځااب األٍاو
 ىاٸ 0  ٺپاوأح ًٹ اٹنبؽْاخ  رٺاٴ  ألىاٸ  ًٱابٷ ، ثابٱْيټ  هٱبة ثٚوة ًأٽو
 ٩ٮاٸ  ًٽب، اٹ٦لً يف ًځٶَ، اٹٖلًه ًاهلل ّٮب0 ٱبٹٌا اؼبٶټ؟ أ٩بصٶټ
 .  (1)((!ځٖوه ًأ٥ي اهلل ٭أ٩بصو! أٽوځب ثٺ٪و ئم ٥نب

ًّجاالً أٿ اٹنٖاابهٍ شبٶنااٌا ٭ْپااب ث٦اال ٽااڀ اٹَااْٞوح ٥ٺااخ ٽلّنااخ       
ٱٺپوّخ ًاؾبنبٰٝ اٹض٪وّخ األفوٍ يف ٥يال األٽاري ٥جال اٹاوظبڀ اٹضابځِ      

ًمل روك رٮبْٕٸ ٥ڀ ٵْٮْاخ مٹاٴ ًٹٶاڀ    ، ٻ(852-821ىا/236-238)
ئم أّاابه اثااڀ ؽْاابٿ أځااو يف ىاانه اٹَاانخ  ، ٻ825ىااا/213ٵاابٿ ٱجااٸ ٍاانخ

أهٍااٸ األٽااري ٥جاال اٹااوظبڀ اٹضاابځِ ٱٌارااو ئىل اٹض٪ااو تٍاارتعب٣ رٺااٴ 
اؾبنابٰٝ ًٽناايب ٱٺپوّااخ ثٲٌٹاو0 ))ً٭ْيااب أّٚاابً ٩ايا ٥جاابً ثااڀ ٥جاال اهلل    

                                                 

 .2/73، ( ايبٝإ املػطب1)
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ًكفااٸ ، (2)ثاابىً٭االفٸ ٥ٺااَ  ، عٺْٲْااخ يف ٥َااٶو قفااو  (1)اٹٲوّااِ
 .  (3).. ((،.أفٌه ٽبٹٴ ثڀ ٥جل اهلل ٥ٺَ ٱٺپوّخ

 ىااا273-238ًيف ٥ياال األٽااري فبپاال ثااڀ ٥جاال اٹااوظبڀ اٹضاابځِ)   
ٻ( ر٦وٙذ ث٦٘ ٽنبٰٝ ٩وة األځالٹٌ دباب ٭ْياب ٱٺپوّاخ     852-886/

 Normansؿبغپاابد اٹنٌهٽاابٿ
ٻ ثٲااٌح ٽإٹٮااخ ٽااڀ 859ىااا/245ٍاانخ (4)

األٽااو ٍااٌاؽٸ ًاكُ ربعااخ  اصنااز  ًٍااز  ٽوٵجاابً ٭ياابطبٌا يف ثلاّااخ 
ًٱاال رٖاالٍ ؿبااټ ٍاا٦لًٿ ثااڀ   ، ًاؾبنٞٲااخ اٹٌاٱ٦ااخ ئىل اػبنااٌة ٽنااو  

                                                 

ٖٛ عباؽ بٔ عبس اهلل بٔ عبس املًو بٔ عُط بٔ َطٚإ بٔ اذتهِ املطٚاْٞ ( 1)

ظاض٠ ٚايكٝاز٠ يألَري ٖؿاّ بٔ عبس ايط ٔ حِ ببٓ٘ اذتهِ ايكطؾٞ ةٛىل ايٛ

، ابٔ صٝإ: ٜٓظط، ّ 834ٖـ/ 219ٚناْث ٚؾاة٘ غ١ٓ ، حِ يعبس ايط ٔ ايخاْٞ

 .29-28م ، ّ ( 880-846ٖـ/  267-232املكتبؼ )يًضكب١ 

ٕ : ٜٓظــط ، َسٜٓــ١ ةكــع يف غــطب األْــسيؼ يف ايوةػــاٍ اذتايٝــ١     ( 2) ، ابــٔ صٝــا

 .421م ، ّ( 846-796ٖـ/  232ـ 180املكتبؼ )اذتكب١ 

 .421م ، ّ( 846-796ٖـ/  232ـ 180( املكتبؼ )اذتكب١ 3)

( ٜٚطًل عًِٝٗ ايٓٛضَإ أٚ ابضزَإْٝٛ، نصيو عطؾٛا بايؿاٜهٓس، ٖٚـِ غـهإ   4)

ــهٓسْاؾ١ٝ،    ايؿـــُاٍ َـــٔ ايػـــٜٛسٜني ٚايٓـــطٚظتٝني ٚايـــسداضنٝني، ايـــسٍٚ ابغـ

اجملـٛؽ، ٚيعـٌ لطـالم نًُـ١ اجملـٛؽ       ٚأطًكث عًِٝٗ َكازضْا اإلغال١َٝ اغِ

عًِٝٗ ألِْٗ ناْٛا ٜؿعًٕٛ ايٓاض يف نٌ َهإ عتًٕٛ ؾٝ٘ ٚناْٛا عتطقٕٛ بٗا 

رخد َٛةاِٖ، ٚناْٛا ٜػهٕٓٛ غٛاصٌ ةًو ايبالز، ِٖٚ عاض٠ َٗط٠ ٚميتًهـٕٛ  

ٌ املهؿٛؾ١ غري احملك١ٓ، ٜٓظط: ايعبازٟ،  ٕ ؾٝٗا ع٢ً ايػٛاص قٛاضب غطٜع١ ٜػريٚ

; اذتزٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م 349-348عباغٞ ٚاألْسيػٞ، م يف ايتاضٜذ اي

; عاؾـــٛض، أٚضبـــا يف 262-2/261; عٓـــإ، زٚيـــ١ اإلغـــالّ يف األْـــسيؼ، 227-228

 َٚا بعسٖا. 218ايعكٛض ايٛغط٢، م 
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اٹاانُ ٵاابٿ ٽزپااوكاً ٥ٺااَ ؽٶٌٽااخ ٱوٝجااخ حبٖااڀ   (1)اٹٮاازؼ اٹَااوځجبٱِ
ًكفاٸ يف ٽ٦ابهٳ ٥الح    ، ٭ٲربًاٹخ ٽاب ثا  ًاكُ ربعاخ ًٽلّناخ ٱٺپوّاخ     

ئت أاټ اٍزٞب٥ٌا أٍوه ًٽڀ صټ أٝٺاٰ ٍاواؽو ٽٲبثاٸ ٽجٺ٪ابً     ، ٽ٦يټ
 .  (2)اؾببٷ ٽڀ

ًثَاااجت ٽٌٱااا٤ ٽلّناااخ ٱٺپوّاااخ اٹض٪اااوُ ٭ٲااال اٍااازپو اٹنٖااابهٍ     
٭ٲال ٥ارب ٽٺاٴ عٺْٲْاخ     ، دبيبطبزيب ًاؾبنبٰٝ األفوٍ يف اٹض٪و األكځَ

ٻ( ثٲٌاراااو ااااو كًّاااوح ئىل   939-866ىاااا/297-252اٹٮٌځَاااٌ اٹضبٹاااش) 
أهاٙااِ اٹض٪ااو األكځااَ ًًٕااٸ ئىل ٙااٮب٫ اااو ربعااخ ًىاابعټ ٽاالٿ      

ئت أځاو مل َّاز٤ٞ اتؽزٮابٟ    ، خ ًّاٺپنٲخ ٱٺپوّخ ًٽابهكح ًثابىً ًٱٌهّا   
ذبب ٹٶنو لباؼ يف اؼبال ٽاڀ ىغپابد اؾبَاٺپ  ٥ٺاَ ٽنابٰٝ ؽٶپاو         

 .  (3)ٽڀ فالٷ اٹٚ٪ٜ ٥ٺْيټ ٭ْپب ّجلً ٹج٦٘ اٹٌٱذ
ٻ ؽلصذ ٽٌاعيخ ٥َٶوّخ ث  أىابيل ٽلّناخ    875ىا/262ًيف ٍنخ

 ِ ٥نالٽب اعزابى األفاري ٽلّناخ     ، ٱٺپوّخ ًث  اؾبزپوك ٦ٍلًٿ اٹَاوځجبٱ
                                                 

( أصس ايخٛاض يف غطب األْسيؼ نإ َٛقٛؾًا باملهط ٚايسٖا٤، متـطز عًـ٢ صهَٛـ١    1)

بٌ ايٓٛضَإ بعس َٗامجتِٗ ايػـاصٌ ايػطبـٞ   قططب١ يػٓٛاج عس٠ ٚقس أغط َٔ ق

األْسيػٞ يف عٗس األَري ستُس بٔ عبس ايـط ٔ ٚقـس ش ؾـطا٤ٙ َـِٓٗ َـٔ قبـٌ       

بعض ايتزاض ايٝٗٛز ابتػا٤ ايطب  لب أْ٘ متهٔ َٔ اهلـطب َـٔ ايٝٗـٛزٟ ؾأخػـطٙ     

َاي٘، ٚقس حتكٔ يف َهإ ٜكع بني َسٜٓيت قًُط١ٜ ٚؾٓةٜٔ، َٚٓ٘ أخص ٜٗـارِ  

ايٓكاض٣ ع٢ً صس غٛا٤ لىل إٔ متهٔ ًَو رًٝكٝـ١ ايؿْٛػـٛ ايخايـد    املػًُني ٚ

 .43ّ( م 912 ـ888ٖـ/  300ـ275َٔ قتً٘، ٜٓظط: ابٔ صٝإ، املكتبؼ)يًضكب١ 

 . 309 – 307ّ (، م  880-846ٖـ/  267-232( ابٔ صٝإ، املكتبؼ ) يًضكب١ 2)

  .1/361، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا3ٕ)
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ِ       ٱٺپ ٽاااڀ ( 1)وّااخ ؾبَااب٥لح ؽٺْٮااو ٥جاال اٹاااوظبڀ ثااڀ ٽااوًاٿ اػبٺْٲاا
ًاځزاايذ ىاانه  ، (2)ٽالؽٲااخ اٹٲبئاال األځلٹَااِ ىبّااټ ثااڀ ٥جاال اٹ٦يّااي   

ًٱال أّابه   ، اؾبٌاعيخ ثباياٻ أىابيل ٱٺپوّاخ ًٱزاٸ أ٥الاك ٵاجريح ٽنايټ      
اثڀ ؽْبٿ ئىل مٹاٴ ثٲٌٹاو0 ))٭قاوط ٍا٦لًٿ اٹَاوځجبٱِ مباٌه ٭اْپڀ        

ًٵابٿ يف ٥الك ٵاضري ٽاڀ اؽبْاٸ      ، زاو ٽ٦و ٽاڀ ٱٌٽاو ًٹٮْٮاو ّوّال ئ٥بځ    
٭ٺپب اعزبى دبلّنخ ٱٺپوّخ ًىِ ٌّٽئن ثْال اؾبَاٺپ    ، ًاٹوعبٷ ًاٹوٽبح

َّٶنيب ٱٌٻ ٽڀ ثين أكاځٌ ٽڀ ٽٖپٌكح ًىاټ ٽَزپَاٶٌٿ ثبٹٞب٥اخ    
٭قوعٌا ئٹْاو ّٖالًځو   ، ٥ًٺْيټ أٽري ٽنيټ ّل٥َ أكاځٌ ثڀ ٥ٌٍغخ

ٌ ٭ٌٱ٦ذ ثْنيټ ؽوة ٱزاٸ ٭ْياب هعابٷ ٽاڀ ثاين أك     ، ٥ڀ ٝوّٲو ، اځا
 .  (3)..((،.٥ًٲود ؿبټ فٌْٷ صټ اايٽٌا

٥ًٺااَ ئصااو ىاانه اؽبَاابهح اٹاات ؼبٲااذ ثأىاابيل ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ ٭ٲاال   
ث٦ضٌا ثٞٺت اٍز٪بصخ ئىل اٹٲبئل ىبّټ ثڀ ٥جل اٹ٦يّاي ٽاڀ أعاٸ اٹضاأه     

ًأهٍاٺٌا هٍاٌؿبټ ئىل   ، ...ًىٌ ٽب أٵله اثڀ ؽْبٿ ثٲٌٹو0 ))، ٹٲزالىټ

                                                 

إ قس متطز يف َس١ٜٓ َاضز٠ يف عٗس األَـري اذتهـِ بـٔ ٖؿـاّ     نإ أبٛٙ َطٚ( 1)

ٞ    816ٖـ/ 201غ١ٓ  ٚقـس  ، ّ ٚبعسٖا ضرع لىل طاع١ األَري عبـس ايـط ٔ ايخـاْ

خًـ عبس ايط ٔ أبٛٙ يف صهِ َس١ٜٓ بطًٝٛؽ ٚقاّ ببٓا٥ٗا بإشٕ َٔ األَري 

عبس اهلل بٔ ستُس ٚأغؼ يـ٘ لَـاض٠ َػـتك١ً ؾٝٗـا صتـ٢ اْتععٗـا َـِٓٗ عبـس         

املكتــبؼ )يًضكبــ١ ، ابــٔ صٝــإ: ٜٓظـط ، ّ  929ٖـــ/ 317 ٔ ايٓاقــط غــ١ٓ ايـط 

م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 376-360م ، ّ( 880-846ٖـ/  232-267

  .339-338، 307-1/303، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 93

ٕ ٚظٜط األَري ستُس بٔ عبس ايط ٔ، ٖٚٛ أزٜبا ٚناةبا بًٝػا، قتً٘ األَري 2) ( نا

ّ ألؾٝا٤ ناْث بُٝٓٗـا يف صٝـا٠ أبٝـ٘ ، ٜٓظـط:      886ٖـ/ 273ملٓصض بٔ ستُس غ١ٓ ا

 .144-1/137; ابٔ ابباض، اذت١ً ايػريا٤، 449ايهب، بػ١ٝ املًتُؼ، م 

 .369-368م ، ّ( 880-846ٖـ/  267-232( املكتبؼ ) يًضكب١ 3)
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ٌځااو ٱٖااله مبااٌه ؾب٦ٌځااخ اثااڀ  ىبّااټ ثااڀ ٥جاال اٹ٦يّااي َّااز٪ْضٌځو ٦ًّٺپ 
اوٙااٌځو ٥ٺااَ  ، ًث٦ضااٌا ئٹْااو ثضْاابة ٱاازالىټ اؾباالٽبح   ، ٽااوًاٿ ٥ٺْااو 
 .  (1)اتځزٖبه ؿبټ((

ًفاوط  ، ًٱل ٹجَ ىبّټ ثڀ ٥جل اٹ٦يّي ك٥ٌح أىبيل ٽلّناخ ٱٺپوّاخ  
  ِ ًٱاال اٹزؾٲااذ ثاو ٱااٌاد أفااوٍ  ، ثٲٌاراو ؾبٌاعيااخ ٍاا٦لًٿ اٹَاوځجبٱ

اؾبزپاوك ٍا٦لًٿ    ًأفاند ىانه اٹٲاٌاد دبالؽٲاخ ٱاٌاد     ، ٽڀ ٝالئ٦و
 .  (2)ًارجب٣ أصوه

ًؾبب هأٍ ٦ٍلًٿ اٹَوځجبٱِ ٽالؽٲخ ٱٌاد ىبّاټ ثاڀ ٥جال اٹ٦يّاي ٹاو      
فٞاات يف إٔااؾبثو ًؽااضيټ ٥ٺااَ اٹٲزاابٷ ثٶااٸ ّااغب٥خ ًئٱاالاٻ ٥ًاالٻ      

ًٱل أّبه اثڀ ؽْبٿ ئىل مٹٴ ثٲٌٹو0 ))٭ٺپب روأٍ ٍا٦لًٿ ًٱا٬   ، اٹٮواه
ًاٹانُ  ، ٦ْال ٭ٲابٷ ؿباټ0 ئٿ اٹانُ ثاْين ًثْانٶټ ث     ، ًطب٤ ئٹْو إٔاؾبثو 

ًٹااٌْ ّااأځٶټ ىاانا ٽٌٙاا٤ ٭ااواه  ، ٱاال أٙااٺٶټ ٽااڀ ىاانا اػبجاابه ّاالّل  
ًت ثٲاااوثٶټ أځٖااابه ، ّنغاااْٶټ ًت ٹٶاااټ ىبىناااب هظبااابء ّجٲاااٌٿ ٥ٺاااْٶټ

ًرٌٝناااٌا ٥ٺااَ اؾباااٌد  ، ٭ٲااال فجاازټ ئٿ مل رَاااز٦لًا اٹٖاارب  ، مياالًځٶټ 
 .  (3)٭غلًا آهاء ًٱٖلًا((، ًرله٥ٌا ؽٮب١ٶټ ًعلٵټ، أځٮَٶټ

ٱل أصود يف ځٮًٌ إٔؾبثو ًؽٮيصبټ ٥ٺَ ًّجلً أٿ ىنه اؽبٞجخ 
، اٹٲزبٷ ؾبٌاعيخ ٱٌاد اإلٽبهح األځلٹَْخ ثٲْبكح ىبّټ ثاڀ ٥جال اٹ٦يّاي   

ًهٵاات هكًكه ٽااڀ اؽبْااٸ ًاٹوعبٹااخ  ، ))٭٦جااأىټ ٹٺٲزاابٷ أؽَااڀ ر٦جئااخ 
                                                 

 .369م ، ّ ( 880-846ٖـ/  267-232( املكتبؼ )يًضكب١ 1)

 .370-369م ، ّ( 880-846ٖـ/  267-232املكتبؼ)يًضكب١ ، ٕ( ابٔ صٝا2)

  .370م ، ّ( 880-846ٖـ/  267-232املكتبؼ )يًضكب١ ، ( ابٔ صٝا3ٕ)
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ًٱلٻ ئىل ىبّټ فاْالً ٱٺْٺاخ ٹْانًٱٌه    ، ًاٹوٽبح اٹنّڀ ٵبٿ اٍز٦ل ذبټ
ؾبثو ت ّلهًٿ ٽاب اؾباٌد   ًٵبٿ ٽ٦و ٭وٍبٿ ٽڀ إٔ، ًّز٦و٫ ٽب ٥نله

ًٵبٿ ىٌ ٽڀ أىٸ اٹجٖو ًاؼبوة ًاؼبيٻ ٭ْيب ًاٹ٦ايٻ ٥ٺْياب ت   ، ّله
 .(1)َّبًّو يف مٹٴ أؽل ٽڀ أىٸ ىٽبځو((

ث٦ل مٹاٴ ؽالصذ ٥الح ٽٌاعيابد ٥َاٶوّخ ثا  اٹٞاو٭  اځزايذ         
ٵابٿ مٹاٴ ٍانخ    ، ثأٍو ىبّټ ثڀ ىجل اٹ٦يّي ًٱزٸ اٹ٦لّل ٽڀ أرجب٥او 

ځو ٥ٺَ اٹو٩ټ ٽڀ ىيميخ ٱٌاد ؽٶٌٽاخ  ًٹٶڀ ّجلً أ، (2)ٻ875ىا/262
ّزٚااؼ ، ٱوٝجااخ ًأٍااو ٱبئاالىب ٭اااٿ ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ ثٲْااذ ٥ٺااَ اٹٞب٥ااخ 

ٻ ٍابهد  877ىا/264مٹٴ ٽڀ أځو ث٦ل ٍنز  ٥ٺَ مٹٴ أُ يف ٍنخ 
ًشبٶناذ ٽاڀ اٱزؾابٻ     (3)ٱٌاد اإلٽبهح األځلٹَْخ ثٲْبكح اٹرباء ثڀ ٽبٹٴ

ئىل مٹااٴ ًٱاال أّاابه اثااڀ ؽْاابٿ  ، ٽنٞٲااخ عٺْٲْااخ ٽااڀ عيااخ ٱٺپوّااخ 
ئىل عٺْٲْااخ  (4)ثٲٌٹاو0 ))ً٭ْيااب كفااٸ اٹاارباء ثاڀ ٽبٹااٴ حبْااٌك اٹ٦ااوة  

 .  (5)٭ٶبځذ ىنبٳ ًٱ٦ْخ ٙوٹَخ((، ٥ٺَ ثبة ٱٺپوّخ
                                                 

 .371 – 370م ، ّ(880-846ٖـ/  267-232املكتبؼ )يًضكب١ ، ( ابٔ صٝا1ٕ)

  .373- 370م ، ّ(880-846ٖـ/  267-232املكتبؼ)يًضكب١ ، ( ابٔ صٝا2ٕ)

عبس اهلل بٔ عبس املًو بـٔ عُـط بـٔ َـطٚإ بـٔ      بٔ ايكا٥س َايو بٔ ( يعً٘ ا3)

اذتهِ املطٚاْٞ ايصٟ غبل ٚإٔ قاز قٛاج اإلَاض٠ ٚاغةرع َس١ٜٓ قًُط١ٜ َٔ 

ٕ : ٜٓظــط، ّ 825ٖـــ/ 210أٜــسٟ ايٓكــاض٣ غــ١ٓ   ــا املكتــبؼ ) يًضكبــ١  ، ابــٔ صٝ

 .29-28م ، ّ ( 880-846ٖـ/  232-267

١ًُ ايعطب قس ةهٕٛ ستطؾ١ عٔ ن١ًُ شنط ستكل نتاب املكتبؼ إٔ ن( 4)

ٖــ/   267-232املكتـبؼ ) يًضكبـ١    : ٜٓظط، ايػطب ٖٚٛ َا شنطٙ ابٔ عصاضٟ

  .2/103، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; (2ٖاَـ ضقِ ) 385م ، ّ ( 846-880

 .385م ، ّ ( 880-846ٖـ/  267-232( املكتبؼ )يًضكب١ 5)
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يف زباالس اثااڀ األصااري ٥ااڀ مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))ً٭ْيااب ٍاابه طباا٤ ٽااڀ    
٭ٶبځذ ثْنيټ ًٱ٦خ ٢٥ْپخ ٱزاٸ ٭ْياب ٽاڀ    ، اٹ٦وة ئىل ٽلّنخ عٺْٲْخ

اهُ ٭ٲاال أّاابه ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0   أٽااب اثااڀ ٥اان ، (1)اٹٞاابئٮز  ٵااضري(( 
))ً٭ْيب كفٸ اٹارباء ثاڀ ٽبٹاٴ ٽاڀ ثابة ٱٺنربّاخ ئىل عٺْٲْاخ حبْاٌك         

ًؽَاات هًاّااخ اثااڀ ، (2)اٹ٪ااوة ًرااوكك ىناابٳ ؽزااَ أمىاات ځ٦ااْپيټ((
٥ناهُ ٭اٿ اٹٲٌاد اؾبٌعٌكح يف ٱٺپوّخ ٱل اّارتٵذ يف ىانه اؼبپٺاخ    
ٵٌاااب ًاؽاالح ٽااڀ ٽناابٰٝ ٩ااوة األځاالٹٌ اؾبيپااخ ًٽوٵااي ٽزٲاالٻ يف   

 .  اٹض٪و األكځَ األځلٹَِ
ًّجااالً أٿ ٽلّناااخ ٱٺپوّاااخ ٱااال رأهعؾاااذ رج٦ْزااايب ثااا  اؾبَاااٺپ   

-288ىااا/ 333-275ًاٹنٖاابهٍ فااالٷ ٽاالح ؽٶااټ األٽااري  ٥جاال اهلل)   
ٻ( ًمل رٶاااڀ 961-912ىاااا/ 353-333ٻ( ٥ًجااال اٹاااوظبڀ اٹنبٕاااو) 912

ًٹ٦ٸ مٹٴ ثَجت ٽٌٱ٦ياب  ، اٹنٌٖٓ اؾبزٌ٭وح رٮٖؼ ٵضرياً ٥ڀ مٹٴ
 َ   Leonاٹ٪ااوة ثاا  ؽاالًك اؾبَااٺپ  ًكبٺٶاخ ٹْااٌٿ  اٹض٪اوُ يف أٱٖاا

ًىْپنخ األؽلاس اٹٶجريح اٹت ًٱ٦ذ ٍاٌاءً ثا  اػبابځج  اإلٍاالٽِ     
ًاٹنٖااواځِ أٻ كافااٸ كًٹااخ اؾبَااٺپ  يف األځاالٹٌ ٥ٺااَ اىزپبٽاابد      

ٻ أّابه اثاڀ ؽْابٿ ٥وٙابً      915ىاا/  333٭ٮِ أؽلاس ٍانخ ، (3)اؾبٖبكه

                                                 

 .202م ، ( األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ1)

 .103/ 2، ( ايبٝإ املػطب2)

ٜــأةٞ يف َكسَــ١ شيــو صطنــاج ايتُــطز ايــيت ؾــٗسةٗا األْــسيؼ يف ايطبــع  ( 3)

األخري َٔ ايكطٕ ايخايد اهلزطٟ / ايتاغع املٝالزٟ ٚاييت اغتُطج صت٢ عٗس 

عبس ايط ٔ ايٓاقط ٚاييت أخصج َٓ٘ ايهخري َٔ ايٛقث ٚادتٗس صت٢ متهٔ 

 =ٜٓظــط عــٔ ادتبٗــ١ ايساخًٝــ١ ، َٕٛــٔ لمخازٖــا بغــُٝا صطنــ١ ابــٔ صؿكــ 
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جْااذ اٹنٖااواځِ ثااأٿ ئىل ٱٺپوّااخ ٥ناالٽب زباالس ٥ااڀ اٹٖااوا٣ كافااٸ اٹ
ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ ٵبځااذ ٱجااٸ ىاانه اؾباالح زبااذ اؼبٶااټ اٹنٖااواځِ ثٲٌٹااو0  

ٽاڀ  ، يف ٩وثِ أهٙايټ  (1)ًاٽزن٤ ٥ٺْو أفٌه أهكًٿ ثڀ أم٭ٌځِ، ...))
ٝو٫ عٺْٲْخ ئىل ٱٺپوّخ اٹلاځْاخ ٽاڀ أهٗ اإلٍاالٻ اٹات     ، ٩ٺَْْخ

ًّٮيااټ ٽااڀ ىاانا أٿ ، (2)..((،.ٱاال ٵاابٿ اٹ٦االً ؽبىىااب ٱجااٸ مٹااٴ دباالح  
ّخ ًٱ٦ذ زبذ اٹَاْٞوح اٹنٖاواځْخ ًأٿ اؾبَاٺپ  اٍارتع٦ٌىب يف     ٱٺپو

 .  ٥يل األٽري ٥جل اٹوظبڀ اٹضبٹش
صټ ٥پٺٌا ٽڀ أعٸ احملب٭٢خ ٥ٺْياب ٥ًٺاَ ثٲْاخ ٽنابٰٝ اٹض٪او ٥ٺاَ       
زبٖاا  اؼباالًك ٥ٺااَ ٝااٌٷ فااٜ اااو ربعااخ ًٽااب ثْنااو ًثاا  اٹَااٮٌػ  

َازٌاىب  اػبنٌثْخ ػبجبٷ اٹْبهاد ظببّخ ٹٞٺْٞٺخ ًٱٌهّخ ًٱٺپوّاخ ًٽاب دب  
ًٱل اٍازٮبك األځلٹَاٌْٿ ٽاڀ اٹٞج٦ْاخ اػب٪وا٭ْاخ      ، ٽڀ اؾبلٿ األځلٹَْخ

إلځْاابء ٍااْبط ٽااڀ اؼبٖااٌٿ ًاٹٲااال٣ ؼبپبّزاايب ًاٹاات ٵبځااذ زبپااٸ     
 .  (3)ئٙب٭خ ؽبٖبئٖيب اؼبوثْخ فٖبئٔ ر٦ٺْپْخ ئٍالٽْخ

٥ًٺَ اٹاو٩ټ ٽاڀ مٹاٴ ئت أٿ ىانا مل مينا٤ ٽاڀ ٍاْٞوح اٹنٖابهٍ         

                                                                                                

ٚع٢ً ; َٚا بعسٖا 1/308، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ: اإلغال١َٝ آْصاى=

قعٝس ايعالق١ َع ايٓكاض٣ اظزازج ٖزُاةِٗ ع٢ً األضانٞ اإلغال١َٝ بػبا 

زٚيـــ١ اإلغـــالّ يف ، عٓـــإ: ٜٓظـــط ايتؿاقـــٌٝ، ظـــطٚف صهَٛـــ١ قططبـــ١ أعـــالٙ 

  .َٚا بعسٖا 1/357، األْسيؼ

-301يـد ًَـو يٝـٕٛ صهـِ يًُـس٠ )     ( ٖٛ اضزْٚٝـٛ ايخـاْٞ بـٔ ايؿْٛػـٛ ايخا    1)

 .135م ، ايبؿهٓؼ، ايعًٝاٟٚ: ٜٓظط، ّ( 924-913ٖـ/312

 .123م ، ّ ( 941-912ٖـ/ 330-300( املكتبؼ )يًضكب١ 2)

 .169م ، ايخػط األز٢ْ األْسيػٞ، ( ايػاَطا3ٞ٥)
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٭ٮاِ ىانه اٹَانخ    ، ٻ 938ىا/  327خ ٥ٺْيب ث٦ل ٽلح ٱٖريح ًٱجٸ ٍن
 ّااابهٳ أىاااٸ ٱٺپوّاااخ ٽااا٤ اٹٲاااٌاد اٹنٖاااواځْخ يف ٽ٦وٵاااخ اؽبنااالٯ       

Alhondiga    ًٱال أٝٺاٰ   ، (1)ًاٹت اځزيذ خبَبهح اؾبَاٺپ  ٹٺپ٦وٵاخ
اثااڀ ؽْاابٿ ٥ٺااَ أىاابيل ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ اٹاانّڀ ّاابهٵٌا ثبؾب٦وٵااخ ٙاال    

ٌٻ ٭ٺپااب ٵاابٿ يف اٹْاا  ، ...اؾبَااٺپ  ثبٍااټ ٽْااوٵِ ٱٺپوّااخ ثٲٌٹااو0 ))   
اٹضبٹاااش ٽاااڀ اؽااازالؿبټ ٥يااال أٽاااري اؾباااإٽن  ئىل ٕااابؽت اٹ٦َاااٶو  

ًٱاال رالؽٲااذ ذبااټ اؾباالًك ٽااڀ أٱٖااَ ثنجٺٌځااخ   ، دبٖاابحبزيټ ثاابؼبوة
ًٵٸ ٕان٬ ٽاڀ   ، ئىل ٽْوٵِ ٱٺپوّخ، ًأٹجو ًاٹٲال٣ ًأىٸ ٱْزْٺْخ

 .  (2)..((،.إٔنب٫ اٹ٦غټ ٽ٦يټ
ًاٹااواعؼ أٿ ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ اٍاازپود زبااذ اٹَااْٞوح اٹنٖااواځْخ      

ٻ( ئم ثااوى 1338-976ىااا/ 399-366ل اؽبٺْٮااخ ىْاابٻ اؾبإّاال)ؽزااَ ٥ياا
كًه اؼببعت فبپل ثڀ أثِ ٥بٽو ًىٌ ًاؽل ٽاڀ ٵجابه اٹْقٖاْبد    
اؾبيپخ يف اٹلًٹخ ًاٹنُ ٵبٿ ٹاو كًه يف رضجْاذ اٹَاْبكح اإلٍاالٽْخ يف     

ًٱاال شبْاايد اٹَْبٍااخ اٹاات ٍاابه ٥ٺْيااب رباابه  ، ٽ٢٦ااټ أهاٙااِ أٍااجبځْب
٭ٲااال أؽٖاااْذ ٥ااالك  ، زپْاااياٹنٖااابهٍ األٍاااجبٿ ثٞااابث٤ ٥َاااٶوُ ٽ 

ًٹ٦ٺو ، (3)اؼبپالد ٙل اٹنٖبهٍ يف ٥يله أٵضو ٽڀ عبَ  ظبٺخ
                                                 

ػـعٛزٟ، َـطٚش ايـصٖا،    ( يًُعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ صٍٛ َعطن١ ارتٓسم ٜٓظط: امل1)

; ابــٔ صٝــإ، املكتــبؼ  156; َؤيـــ زتٗــٍٛ، أخبــاض زتُٛعــ١، م   4/192-193

ـــ/ 330-300)يًضكبـــ١  ; ابـــٔ ارتطٝـــا، أعُـــاٍ 437-436ّ(، م 941-912ٖـ

 .1/363; املكطٟ، ْؿ  ايطٝا، 37-2/36األعالّ، 

 .440ّ(، م 941-912ٖـ/ 330-300( املكتبؼ )يًضكب١ 2)

ٔ األحري، األْسي( 3) ٌ يف ايتاضٜذ، م اب ; ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 226ؼ َٔ ايهاَ

 . 4/152; ابٔ خًسٕٚ، ايعو، 2/301
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ٵااابٿ ّٲاااٌٻ حبپٺاااز  يف ٵاااٸ ٥ااابٻ ًاؽااالح يف اٹٖااا٬ْ ًأفاااوٍ يف   
 .  (2)ًأٿ ٽ٢٦ټ رٺٴ اؼبپالد ٵبځذ زبذ ٱْبكرو اؾبجبّوح (1)اٹْزبء

٭ٮاِ ٩يًراو   ، ًٱل ٵابٿ ؾبلّناخ ٱٺپوّاخ ځٖاْجًب ٽاڀ ىانه اؼبپاالد       
شبٶڀ اؾبنٌٖه ٽڀ ، وًٿ ًاٹت ٥و٭ذ ث٪يًح ٱنلّبعْخاٹَبكٍخ ًاٹ٦ْ

ًىاٌ ٽاب أٵاله ٽإٹا٬     ، (3)اٹلفٌٷ ئىل ٽلّنخ ٱٺپوّاخ ًؽاوٯ أهثبٙايب   
ـبياااٌٷ ٥نااالٽب أّااابه ئىل ىااانه اؼبپٺاااخ كًٿ مٵاااو ربهيياااب ثٲٌٹاااو0     

ځيٷ ٥ٺْيب ٭ٮزؾياب ٥ناٌح ٽاڀ    ، ))اٹَبكٍخ ًاٹ٦ْوًٿ0 ٩يًح ٱنلّبعْخ
، وّاخ أّٚابً ٭ؾاوٯ أهثبٙايب    ًاهزباٸ ئىل ٱٺپ ، ٭أؽوٱيب ًفوذباب ، ٌّٽو

ًىاانا ٦ّااين أځااو مل ّاازپٶڀ ٽااڀ ا٭ززاابػ    ، (4)ًاځٖااو٫ ئىل ٱوٝجااخ(( 
 .  ٱٺپوّخ ثٸ اٵزٮَ دبيبطبخ ٌٍهىب ًٽب ؽٌٹو ٽڀ أهاِٙ

٥ًو٭ياب  ، ٻ968ىا/376ًٱل ؽلك اٹ٦نهُ ربهّـ ىنه اٹ٪يًح يف ٍنخ
ًٵبځاذ  ، ث٪يًح ٱنلخبْو ثٲٌٹو0 ))٩ًيا فبپل ثڀ أثِ ٥بٽو ٱنلخبْو

اٹَجذ ٹضالس فٺٌٿ ٽڀ طبابكُ األًىل ٍانخ ٍاذ    ، وكحفوّٮْخ ٽٮ
٥ًبك ٌّٻ ، ًٍج٦  ًصٺضپبئخ ًألؽل ٥ْو ٌّٽبً فٺذ ٽڀ ّيو ّجزنرب

 .  (5)اػبپ٦خ اٹَبث٤ ٽڀ طببكُ آفوح ٽنيب ئىل عبَخ ًصالص  ٌّٽبً(

                                                 

 .192م ، ةاضٜذ ايعطب، ( ايػاَطا٥ٞ ٚآخط1ٕٚ)

 .4/152، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 2/301، ايبٝإ املػطب، ( ابٔ عصاض2ٟ)

(3 ٘ ٟ : ٜٓظـط ، ( ايطبض ٖٛ غٛض املس١ٜٓ َٚا صٛيـ  18/330، ةـاش ايعـطٚؽ  ، ايعبٝـس

 .)َاز٠ ضبض(

 .229م ، ( ةاضٜذ األْسيؼ4)

 .80م ، ( ْكٛم َٔ األْسيؼ5)
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ٵپب مٵو اٹ٦نهُ ٩يًح أفوٍ ٱبٻ ذبب فبپل ثڀ أثاِ ٥ابٽو ٍانخ    
ًىل ئت أځااو مل ّاانٵو رٮبٕااْٸ ٻ ٥و٭ااذ ث٪اايًح ٱٺنربّااخ األ986ىااا/376

ىاانه اؼبپٺااخ ًځزبئغيااب ثٲٌٹااو0 ))٩ًاايا فبپاال ثااڀ أثااِ ٥اابٽو ٱٺنربّااخ   
األًىل ًٵبځذ هث٦ْْخ ٽٮوكح ٽڀ اػببٽ٤ ئصو ٕالح اػبپ٦خ ٽَزيٸ مُ 
، (1)اٹٲ٦االح ٍاانخ ٍااذ ًٍااج٦  ًصٺضپبئااخ ًاٹواثاا٤ ٽااڀ ّاايو ٽاابهً((  
ٝٺاٰ  ٵپب أٿ ٽإٹ٬ ـبيٌٷ مل ٌّٙؼ رٮبْٕٸ ىنه اؼبپٺاخ ئت أځاو أ  
 .  (2)٥ٺْيب اٹ٪يًح اٹَبث٦خ ًاٹ٦ْوًٿ ثٲٌٹو0 ))٩ياح ٱٺپوّخ أّٚبً((

ًّجلً أٿ اؾبنٌٖه اثڀ أثِ ٥ابٽو مل َّاز٤ٞ اٹنْاٸ ٽاڀ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ       
فاااالٷ اؼبپٺاااز  أ٥ااااله ٹااانا ٥ااابًك اٹٶاااوح ٥ٺْياااب يف ظبٺزاااو اٹضبٽناااخ     

ًٱال أّابه ٽإٹا٬    ، ًاٹ٦ْوّڀ ئم شبٶڀ ٽڀ ٭زؾياب ًسبوّجايب ًث٦الىب هعا٤    
 مٹٴ كًٿ أٿ الك ربهيياب ثٲٌٹاو0 ))اٹضبٽناخ ًاٹ٦ْاوًٿ ٩ايًح      ـبيٌٷ ئىل

ځيٷ ٥ٺْيب ٭ٲبرٺيب ٌّٽ  صټ ٭زؾيب يف اٹٌْٻ اٹضبٹاش ٭قاوط ًٍاجبىب    ، أّٚبً
٥ٺاَ  ، ٻ987ىاا/ 377ًاٹواعؼ أٿ ىنه اؼبپٺخ ٵبځذ ٍنخ، (3)ًاځٖو٫((

ًدباب أٿ  ، ا٥زجبه أٿ اؾبنٌٖه ثڀ أثِ ٥بٽو ٵبٿ ّٲٌٻ حبپٺاز  يف ٵاٸ ٥ابٻ   
   اٹَبثٲز  اٹَبكٍخ ًاٹ٦ْوًٿ ًاٹَبث٦خ ًاٹ٦ْوًٿ ٵبځزب يف ٍانخ اؼبپٺز
ٹنا ځوعؼ أٿ رٶٌٿ ىنه اؼبپٺاخ ًىاِ اٹضبٽناخ ًاٹ٦ْاوًٿ     ، ٻ986ىا/376
ٵپاب أځااو يف اؼبپاالد اٹااضالس ٥ٺاَ ٱٺپوّااخ مل    ، ٻ987ىااا/377يف ٍانخ 

َّااز٤ٞ اتؽزٮاابٟ ذبااب ًئمنااب ٵبځااذ ظبااالد اٍز٦واٙااْخ اٵزٮااَ ٭ْيااب     
                                                 

 .80م ، ( ْكٛم عٔ األْسيؼ1)

 .230م ، ( ةاضٜذ األْسيؼ2)

 .230م ، ( ةاضٜذ األْسيؼ3)



008 

 .  ًٍجَ ثبٹنْٸ ٽڀ ٥لًه ٩ًنټ
ٻ ٱبك اؾبنٌٖه ثاڀ أثاِ ٥ابٽو ظبٺاخ ٥َاٶوّخ      997ىا/387ًيف ٍنخ

ٵجريح ثبرببه ٽنٞٲخ عٺْٲْخ ًشبٶڀ فالؿبب ٽڀ ٭ازؼ اٹ٦لّال ٽاڀ اؾبالٿ     
 ٭قاوط ًٱل ٭ٖٸ ٥نابٿ ٥اڀ ىانه اؼبپٺاخ ثٲٌٹاو0      ، ًٽنيب ٱٺپوّخ ًثبىً

ٍ  ٽاڀ  ًاٹ٦ْاوّڀ  اٹضبٹاش  يف ٱوٝجاخ  ٽڀ  3/ىاا 387ٍانخ  آفاوح  طبابك
 زبااوٳ ځٮَااو اٹٌٱااذ ًيف، اٹٮوٍابٿ  ٽااڀ ٱااٌٍ هأً ٥ٺااَ ٻ 997ٌّٹْاو 

ٍ  اٹ٪ايًح  ؿبانه  اؾبنٖاٌه  أ٥له اٹنُ، األځلٹَِ األٌٍٞٷ  ٽاڀ ، اٹٶارب
 حباناء  مشابتً ، اٹ٪وثْاخ  اٹربر٪ابٷ  ٽْابه  يف ځٌكا أثِ ٱٖو أٽبٻ ٽوٍبه

 ًافااارتٯ، ًاٹااانفريح ًاألٱاااٌاد اؾبْااابح اپاااٸ، اٹربر٪ااابيل اٹْااابَٝء
 اٹ٢٦ْپااخ ًاألااابه اػبجابٷ  ٦ّاارب ًىاٌ ، مشاابتً اٹ٪وثْاخ  اٍااجبځْب اؾبنٖاٌه 
 اٹْاااپبٷ مباااٌ ىؽااا٬ صاااټ، ٱٌهّااخ   ٽلّناااخ ئىل ًٕاااٸ ؽزاااَ، رجب٥اابً 
 .  (1)ًٱٺپوّخ ثبىً ٽلّنت ٥ٺَ ٝوّٲو يف ًاٍزٌىل، اٹ٪وثِ

ًّجلً أٿ اؾبنٌٖه ثڀ أثِ ٥بٽو شبٶڀ يف ظبٺزاو اٹواث٦اخ ًاألفاريح    
ًٱال أّابه اثاڀ اؽبْٞات ئىل     ، ٥ٺَ ٱٺپوّخ ٽڀ ٙاپيب ئىل اؾبَاٺپ   

ٻ ثٲٌٹو0 1363ىا/ ٥456نل ؽلّضو ٥ڀ ٍٲٌٛ اؾبلّنخ ٍنخ  مٹٴ ٙپنبً
.. ًٵبځااذ ٽاالح اإلٍااالٻ ذبااب ثٚاا٦بً .ئاااب ٵبځااذ ٽڀ))اٹٮزااٌػ اٹ٦بٽوّااخ

   .(2)ًٍج٦  ٍنخ((

                                                 

ٚملعٜس َٔ ايتؿاقـٌٝ صـٍٛ ٖـصٙ    ; 561-1/560، ( زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ1)

ـًـ   ابــٔ : ٢ َٓطكــ١ رًٝكٝــ١ ٜٓظــط اذتًُــ١ ٚاغــتٝال٤ املٓكــٛض بــٔ أبــٞ عــاَط ع

 .299-2/294، ايبٝإ املػطب، عصاضٟ

 .2/184، ( أعُاٍ األعال2ّ)
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 1331ىاا/  399-392ٵپب أٿ ٥جل اؾبٺٴ ثڀ اؾبنٖاٌه ثاڀ أثاِ ٥ابٽو)    
ٻ( ٱبٻ ىٌ آفو يف ظبٺخ ٥ٺَ أهاٙاِ اٹنٖابهٍ ٽاڀ ٽلّناخ     1339 –

أّبه اثاڀ ثَابٻ ئىل أٿ ٥جال اؾبٺاٴ اؾب٢ٮاو عاوك ظبٺاخ        ٭ٲل ، ٱٺپوّخ
 ٩ٺَْاْخ  ألهٗ اؾبٌاعاو  اٹض٪او  ٱبٕاْخ  ٱٺپوّخٻ ))ئىل 1332ىا/393ٍنخ 
ٽب ٦ّين أځو ٵبځذ يف ؽٌىح اؾبَٺپ  ٽنان أّابٻ   ، (1)..((،.ٵضْٮبً عْْبً
ئت أااااب ٽضٺاااذ ابّاااخ اؼبااالًك اٹْاااپبٹْخ اٹ٪وثْاااخ ٹٺپَاااٺپ  ، أثْاااو

 .  هٍ ًهدبب رٲبغبيب اػببځجبٿًاػبنٌثْخ اٹ٪وثْخ ٹٺنٖب
ًّزٚؼ مٹٴ أّٚبَ أځو ٥نلٽب ٍٲٞذ اؽبال٭خ األٽٌّخ يف األځالٹٌ  

ٱبٻ اٹٲبٙاِ فبپال ثاڀ    ، ًٱْبٻ كًّالد اٹٌٞائ٬ (2)ٻ1333ىا/422ٍنخ
ٻ( ٽإٌٍ ئٽابهح ثاين ٥جابك    1341-1323ىا/433-414ئغبب٥ْٸ ثڀ ٥جبك)

ربر٪بٷ يف ئّجْٺْخ حبپٺخ ٥َٶوّخ يف ٽنبٰٝ ٩وة األځلٹٌ ًمشبٷ اٹ
ًأٍو ىنبٳ يف ٽنٞٲخ ٱٺپوّخ ٭زَ ځٖاواځِ اغباو ٍَاننلً كا٭ْالً     

٭وثاابه اثااڀ ٥جاابك يف ٱٖااوه ٽاا٤ ثٲْااخ       (3)ًَّااپْو اثااڀ ثَاابٻ ّْااننل   

                                                 

 .7/84، ايصخري٠( 1)

، عٓإ: ٜٓظط، ( ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ غكٛ  ارتالؾ١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ2)

، ةـاضٜذ ايعـطب  ، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ; 622-2/588، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ

 .217-209م 

; ٖٚٛ َٔ ايٓكاض٣ املػتعطبني أقً٘ َٔ َكاطع١ بري٠ مشايٞ 7/165يصخري٠، ( ا3)

ايبتكاٍ ٚقس أغط يف غاض٠ ببٔ عباز يف َٓطك١ قًُطٜـ١ حـِ أخـص لىل لؾـب١ًٝٝ ٚملـا      

ةـٛىل املعتــصز بــٔ عبــاز ظٗـطج َٛاٖبــ٘ ٚاختــصٙ ٚظٜــطًا ٚناْـث يــ٘ غــؿاضاج لب أْــ٘    

ع٢ً ْؿػ٘ ٖٚـطب لىل بـالز   ةعطض لىل بعض ضرابج ابٔ عباز ٚغعاٜاةِٗ ؾداف 

ايؿْٛػٛ ايػازؽ ًَو قؿتاي١ ٚأقـب  َـٔ املكـطبني يسٜـ٘ َٚػتؿـاضٜ٘ بغـُٝا       

ٔ بػاّ، ايصخري٠،  ٘ ؾِٝٗ، ٜٓظط: اب ـ رتوة ; 168ـ7/165ؾُٝا غتل أَطا٤ ايطٛا٥

 . 113- 112، 2/58عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، 
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 ىااا 461-١ً433يااود ٽٌاىجااو يف ٥ياال اؾب٦زٚاال ثااڀ ٥جاابك)  ، اٹٮزْاابٿ
 .  (1)ٻ( ًًىه ٹو ًٵبځذ ٹو أكًاه ٽيپخ ٭ْپب ث٦ل1341-1368/

 ٌ ٥ٺاَ ٽنٞٲاخ ٩اوة األځالٹٌ اسبانًا       (2)٥ًنلٽب ر٪ٺت ثنٌ األ٭ٞا
ٱب٥االح إلٽاابهصبټ ًٵبځااذ ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ ٙااپڀ      Badajozثٞٺْااًٌ

ځٮااٌمىټ ئم مشااٸ ځٮااٌمىټ اؾبناابٰٝ اؾبپزاالح ٽااڀ ٽنزٖاا٬ اااو ًاكُ    
ًمشٸ ٵنٹٴ ٱَټ ٽاڀ  ، ؽزَ احملْٜ األٝٺَِ  Rio Guadianaقځو

 .  (3)او ًاكُ ربعخ مشبتً ؽزَ ٽلّنخ ٱٺپوّخ

                                                 

 .68ا٥ٞ، عالقاج املطابطني، م ; ايػاَط2/58( عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، 1)

َٚــٔ قاعــسةِٗ بطًٝــٛؽ صهُــٛا    ، بطبطٜــ١ َــٔ قبًٝــ١ َهٓاغــ١    أغــط٠ٖٚــِ ( 2)

 أٜسٟ ع٢ًصت٢ غكٛطِٗ ّ  1022 ٖـ/ 413بطًٝٛؽ ٚغطب األْسيؼ َٔ غ١ٓ 

 .183ـ2/180، أعُاٍ األعالّ، ابٔ ارتطٝا: ٜٓظط، 1095ّٖـ/ 488غ١ٓاملطابطني 

  .2/81، ؼزٚي١ اإلغالّ يف األْسي، ( عٓا3ٕ)



020 

 املبحث الثالث

 
 

 مذيهة قلمريةسقوط 

 

ٌ فبپال ثاڀ    أّبٻيف  ٻ( ر٦وٙاذ  1368-1345ىاا/  461-437)األ٭ٞا
ٌ ثاين   إلٽابهح اػبيبد اٹْپبٹْخ  ىغپابد اؾبٺاٴ اٹٲْازبيل     ئىل األ٭ٞا

اٹاانُ ا٩زاانټ ٭وٕااخ ٕااوا٣  ٻ(1365 -1334ىااا/458-426األًٷ)٭وځبځاالً 
٭اازپٶڀ ٽااڀ اتٍاازْالء ٥ٺااَ ٽاالّنت  (1)ٽاا٤ ثااين ٥جاابك األ٭ٞااٌثاين  

صټ أفن ّيبعټ ٽلّنخ ّنرتّڀ كباب   ٱٺپوّخٱ٦خ مشبٷ تٽْغٌ ًثبىً اٹٌا
ٹو ٽٲبثٸ ٵٮو ٥اڀ   خٽيبكځزو ًك٭٤ عيّخ ٍنٌّ ئىل األ٭ٌٞاٙٞو اثڀ 
 .  (2)ٽلّنخ ّنرتّڀ

٥نلىب ٱوه اؾبٺٴ اٹٲْازبيل ٭وځبځالً األًٷ اٹٲٚابء ٥ٺاَ ٽاب رجٲاَ ٽاڀ        
ًٵبځااذ أىااټ ٽاالٿ اؾبنٞٲااخ ىااِ   ، ځٮااٌم ٹٺپَااٺپ  مشاابيل اااو ربعااخ  

ٻ أكد يف اٹنيبّااخ ئىل 1363ىااا/456ٺااخ ٱاابٻ ذبااب ٍاانخٱٺپوّاخ ًمٹااٴ يف ظب 
، ًٱاال افزٺاا٬ اٹوًاّاابد يف مٵااو ث٦اا٘ رٮبٕااْٸ ٍااٲٌٝيب     ، ٍااٲٌٝيب

٭بٹوًاّخ اإلٍالٽْخ زبالصذ ٥نايب ثابٹٲٌٷ0 ئٿ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ٵبځاذ ٌّٽئان        
-1345/ ىااا461-437زبااذ ؽٶااټ ٽااٌىل ٽااڀ ٽااٌايل اؾب٢ٮااو ثااڀ األ٭ٞااٌ) 

                                                 

)ٚناْث بٝٓ٘ ٚبني راضٙ ابٔ عباز صطٚب أشٖبث ايطغّٛ : قاٍ ابٔ ارتطٝا( 1)

  .2/181، أعُاٍ األعالّ، ٚأةًؿث ابضٚاح ٚادتػّٛ(

زٚيـ١ اإلغـالّ يف األْــسيؼ،   عٓـإ،   .226 ، مايعــطب ايػـاَطا٥ٞ ٚآخـطٕٚ، ةـاضٜذ   ( 2)

2/86 . 
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ڀ اؾبلّناااخ عبَاااخ قت٫ ًٵااابٿ ٹلّاااو ٹٺاال٭ب٣ ٥ااا ، ّاال٥َ هاځااالح  ٻ(1368
ًّٲبٷ أٿ اٹنُ أّابه ٥ٺاَ اؾبٺاٴ اٹٲْازبيل ٭وځبځالً األًٷ ث٪ايً       ، عنلُ

٭َابه ٭وځبځالً   ، ٱٺپوّخ ىٌ ٽَزْبهه ّْننل اٹنُ ٵابٿ ٽاڀ أىاٸ اؾبلّناخ    
ًاٍاازپو ، ثنٮَااو ئىل ٱٺپوّااخ يف ٱااٌاد ٵااجريح ًٙااوة ؽٌؿبااب اؼبٖاابه   

ًيف اٹنيبّاخ   ،ًاٹْٰٚ ّْزل ثبؾبلّناخ احملٖاٌهح ٌّٽابً ث٦ال ّاٌٻ     ، ٍزخ أّيو
رٮبىټ هاځلح ٽ٤ ٭وځبځلً ٍاواً ٥ٺاَ أٿ ياوط ٽاڀ اؾبلّناخ قٽنابً ٥ٺاَ ځٮَاو         

ًيف اٹٖاجبػ مل جيال أىاٸ اؾبلّناخ ٱبئالىټ ٭٦وٙاٌا اٹزَاٺْټ ٥ٺاَ         ، ًأىٺو
٭او٭٘ ٭وځبځالً ًاٍازپو اؼبٖابه ؽزاَ ٭زاٴ اٹٚاْٰ        ، أٿ مينؾٌا األٽابٿ 

بهٍ اؾبلّنااخ ًأفاارياً اٱاازؾټ اٹنٖاا، ًځٮاابم األٱااٌاد ثبؼببٽْااخ ًأىااٸ اؾبلّنااخ 
ٍ ، ٭َااٺپذ اؼببٽْااخ، ٥نااٌح ًٍاا  اٹٶااضري ٽااڀ  ، ًا٥زاارب عنٌكىااب أٍااو

ًفااوط ٽناايب ٽااڀ اٍاازٞب٣ ٽناايټ راابهٵ  ٽزااب٥يټ    ، أىٺاايب ځَاابءً ًهعاابتً 
 ىاا 456ًثنٹٴ ٍْٞو اٹنٖبهٍ ٥ٺَ ٽلّنخ ٱٺپوّخ ًمٹٴ ٍانخ  ، ًأٽٌاؿبټ

ًٱاال ٥اا  ٭وځبځاالً ٽَزْاابهه ّْااننل ؽبٵپاابً ٥ٺْيااب ًأ٥پبؿبااب    ، ٻ1363/
 .  (1)ٲت))اٹٶٌځذ(( أً ))اٹٌىّو((ًٽنؾو ٹ

ٱٖال ًاٹْياب اٹَابثٰ      Castillaًؾبب ٍٲٞذ اؾبلّنخ ثْل ځٖبهٍ ٱْازبٹخ 
 ً ًٵااابٿ ٱجاااٸ مٹاااٴ ٱااال ػباااأ ئىل اؾب٦َاااٶو   ، هاځااالح ئىل ئٽااابهح ثٞٺْاااٌ

صټ ٩بكهه ٝپ٦بًً يف ٥ٮٌ ٍْله اثاڀ األ٭ٞاٌ ٭بٍازٲجٺو األفاري     ، اٹنٖواځِ
 .  (2)٥نٲو عياء فْبځزوصټ أٽو ثٚوة ، شٮبء ًأځجو ٥ٺَ ٭٦ٺو اٹْن٤ْ

                                                 

، اإلغــالّ يف األْــسيؼ زٚيــ١ ، عٓــإ; 2/184، أعُــاٍ األعــالّ، ( ابــٔ ارتطٝــا1)

 .36-35م ، ايخػط األز٢ْ األْسيػٞ، ايػاَطا٥ٞ; 2/85

 .2/86، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 2/184أعُاٍ األعالّ، ( ابٔ ارتطٝا2)
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ًٱل ٥ٺٰ اثڀ ٥ناهُ ٥ٺَ ىنه األؽالاس ثٲٌٹاو0 ))ًمل ّايٷ ٥الً     
اهلل ٭ومٹنل ّٲاٌٍ ًاؾبَاٺپٌٿ ّٚا٦ٮٌٿ ث٪اوٻ اػبيّاخ ٹٺنٖابهٍ ئىل أٿ       

.. ٭ؾبٕوىب اٹٺ٦  ٭ومٹنل ؽزَ ٭زؾياب  .ځيٷ اٹٺ٦  ٥ٺَ ٽلّنخ ٱٺپوّخ
ٌ ًمٹااٴ أٿ ٱبئاالىب يف ىاانا اٹٌٱااذ ٵاابٿ ٥جاالاً ٽااڀ ٥جْاال اثااڀ األ٭ٞاا

َّااپَ هاځاالح ٭قبٝاات ٭ومٹناال يف اٹَااو أٿ ّإٽنااو يف ځٮَااو ًأىٺااو       
٭أ٥ٞابه اٹٺ٦ا  األٽابٿ ٭قاوط اٹٺ٦ا  ٍاواً       ، ًيوط ئٹْو ٽڀ اٹجٺل ٹْالً
، ًإٔاجؼ أىاٸ اٹجٺال ًٱال أفانًا أىجاخ اٹٲزابٷ       ، ئىل ٥َٶو اٹنٖبهٍ

ًمل ّٶاڀ ألىاٸ   ، ٭ٲبٷ ؿبټ اٹنٖبهٍ 0 ٵ٬ْ رٲبرٺٌځنب ًأٽريٵاټ ٥نالځب  
٭ٺپاب مل جيالًه ٥ًٺپاٌا ٕاؾخ فاربه ٝٺجاٌا ٽاڀ        ، اؾبلّنخ ٥ٺاټ ثانٹٴ  

ًځٮاند أٱاٌاصبټ ٥ًٺاټ ٥الً اهلل مٹاٴ      ، اٹ٦ٺظ األٽبٿ ٭ٺټ جيجايټ ئٹْاو  
٭غاال يف ؽااوذبټ ؽزااَ كفٺاايب ٥نااٌح ٭ٲزااٸ اٹوعاابٷ ًٍااجَ      ، ٽناايټ

ًاځٖاو٫  ، اؼبوّټ ًاٹنهّاخ ًمٹاٴ يف ٍانخ ٍازخ ًعبَا  ًأهث٦پبئاخ      
صاټ أٽاو   ، اٹانٽْټ هاځلح ٩الٻ اثڀ األ٭ٌٞ ئىل ٽٌته ٭ٌخبو ٥ٺَ ٭٦ٺو 

 .  (1)..((،.ثٚوة ٥نٲو
أفن اٹ٦الً  ، ٵپب أّبه اثڀ اؽبْٞت ئىل مٹٴ ثٲٌٹو0 ))ًيف ٽلرو
ًٵابٿ ٱبئاله   ، ٽلّنخ ٱٺپوّخ ٽڀ اٹٮزٌػ اٹ٦بٽوّخ ث٦ل فببٕاوح ٌّٝٺاخ  

، ًفاوط ئٹْاو ثأىٺاو ًًٹاله    ، ٥ٺْيب كبٺٌٵابً ٹاو اٍازأٽڀ اٹ٦الً يف اٹَاو     
٭ٲابٷ ؿباټ اٹ٦الً 0    ، ٷًٱال أفانًا أىجاخ اٹٲزاب    ، ًإٔجؼ اؾبَٺپٌٿ ذبب

٭ٖااربًا ئىل أٿ ځٮااند ، ٵْاا٬ اٹٲزاابٷ ًٱبئاالٵټ ٥ناالځب ٽناان اٹجبهؽااخ  
ًٍ  اٹنهّخ ًاؼباوّټ  ، ٭ٲزٸ اٹوعبٷ، ًكُفٺذ ٥ٺْيټ ٥نٌح، أٱٌاصبټ

                                                 

  .253، 239-3/238، ( ايبٝإ املػطب1)



024 

ًٵبځذ ٽالح اإلٍاالٻ   ، ٭ٶبٿ اٹٮغ٤ ذبب أٵرب، ىا 456ًمٹٴ يف ٍنخ 
ٌ   ، ذباب ثٚا٦بً ًٍاج٦  ٍانخ     ، ًأٱجااٸ اؾبپٺاٌٳ ٱبئالىب ئىل اثاڀ األ٭ٞاا
ًٵٺات اٹٞب٩ْاخ   ، ٭ٚاوثذ ٥نٲاو  ، ٭أٽو ثو، ًٵبٿ ٹو فبٸ ٽڀ ٱجْٺزو

، ٥ٺَ ىنه اٹض٪ٌه اٹ٪وثْخ ًٙاوة ٥ٺاَ أىٺايب اإلرابًح ؽزاَ ٙا٦ٮذ      
 .  (1)..((،.ىا 458ٹٌت أٿ اهلل أىٺٶو ٍنخ 

أٽااب اٹوًاّااخ اٹنٖااواځْخ ٭ززٮااٰ ٽاا٤ اٹوًاّااخ اإلٍااالٽْخ ؽااٌٷ راابهّـ   
ب سبزٺا٬ ٽ٦ياب يف   ئت أاا ، ٻ1363ىاا/ 456ٍٲٌٛ ٽلّنخ ٱٺپوّخ يف ٍنخ

ئم مٵااود0 أٿ ٭وځبځاالً ٵاابٿ ٥ٺااَ ئصااو ئفٚااب٥و    ، ث٦اا٘ اٹزٮبٕااْٸ 
، ؾبٺٌٳ ثٞٺًٌْ ًٝٺْٞٺخ ئّجْٺْخ ٹٌٖٹزو ًئه٩بٽيټ ٥ٺاَ ك٭ا٤ اػبيّاخ   
ثْل أځو هأٍ ٱجٸ ٽَريه أٿ َّزپل اٹ٦ٌٿ ًاٹربٵخ ٽڀ اٹٲلٌّ ّانذ  

صاټ ٍابه   ، ًٱَٚ صالصاخ أّابٻ يف ٕاٺٌاد ًك٥اٌاد ًفْا٣ٌ     ، (2)ّبٱت
 أىاٸ  أٿ ثْال ، ًٙوة ؽٌؿباب اؼبٖابه  ، يف عِْ ٙقټئىل ٱٺپوّخ 
 ىىابء  ؽٌؿباب  اؼبٖابه  ًاٍازپو ، ك٭اب٣  أّل أځٮَيټ ٥ڀ كا٭٦ٌا ٱٺپوّخ
ِ  أٱٌاد ځٚجذ ؽزَ، أّيو ٍزخ  ّو٭ا٤  ًٵابك ، ځٮَاو  احملبٕاو  اػباْ
 يف اؾبقيًځاخ  دباإاټ  أٽالًه ، اٹٲوّت ٹٌه٭بٿ كّو هىجبٿ ًٹٶڀ، اؼبٖبه
 أٍااٌاه يف ص٪ااواد ٥االح اسئؽاال يف اٹٲْاازبٹٌْٿ لبااؼ ًأفاارياً، اػبجاابٷ

                                                 

  .2/184، ( أعُاٍ األعال1ّ)

١ َكسغ١ بعس ٚؾاة٘ ( ٖٚٛ أصس صٛاضٟ املػٝ  عًٝ٘ ايػالّ ٚأقبضث ي٘ َها2ْ)

ٚازعث ايطٚا١ٜ ايٓكطا١ْٝ إٔ قوٙ يف مشاٍ اغباْٝا ٖٚٛ ٜعاض َٔ قبٌ اذتزاش 

ٟ : ٜٓظــط ، املػــٝضٝني  ةــاضٜذ املػـــطب ٚاألْــسيؼ يف ايعكـــط   ، ايعـــتب ٚايعــاَط

 .223م ، اإلغالَٞ
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 َّاپؼ  أٿ ٥ٺَ ًارٮٰ، األٽبٿ ٝٺت ئىل اؾبلّنخ ٱبئل ًاٙٞو، اؾبلّنخ
، ٹٺٮاابرؼ أٽااٌاؿبټ راابهٵ ، ًأًتكىااټ ځَاابئيټ ٽاا٤ يوعااٌا ثااأٿ ألىٺاايب
 اٹاال٭ب٣ يف ًاٍاازپوًا، اترٮاابٯ ىاانا ه٭ٚااٌا اؾباالا٭٦  اػبناال ًٹٶااڀ
، نااخاؾبلّ اٹٲْاازبٹٌْٿ اٱاازؾټ ٥ًنلئاان، األٱااٌاد ٍاابئو ځٮاالد ؽزااَ
، قت٫ عبَاخ  ٽاڀ  أٵضاو ، اؾبلّناخ  أىاٸ  ًٽاڀ ، اؾبلا٭٦  ٽڀ ًأٍوًا
 اؾبٺٶاخ  ًٽ٦او ، ٌّٹْاو  ٽاڀ  ٥ْو اؼببكُ اٹٌْٻ يف ٱٺپوّخ ٭وځبځلً ًكفٸ
 .  (1)اٹلّڀ ًهعبٷ األٍبٱٮخ ٽڀ ًهىٜ، ٍبځْب كًځْب

ٵپب ٱبٻ ٭وځبځالً ث٦ال مٹاٴ ثاافواط اٹَاٶبٿ اؾبَاٺپ  ٽاڀ ٍابئو         
ًٽْنااٌ ًمٹااٴ رنٮْااناً ؽبٞزااو يف   األهاٙااِ اٹٌاٱ٦ااخ ثاا  اااوُ كًّااوح   

 .  (2)ئعالء اؾبَٺپ  ٥ڀ األهاِٙ اؾبزبعبخ ؾبپٺٶخ ٱْزبٹخ ّْئبً ٭ْْئبً
ع٦ااٸ ٽااڀ ىاانه  ، ًث٦اال ٍااْٞوح ٭وځبځاالً األًٷ ٥ٺااَ ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ   

اؾبنٞٲااخ ًتّااخ ٽَاازٲٺخ ثبٍااټ اٹربر٪اابٷ ثبتّاازٲبٯ ٽااڀ اٍااټ ثٌهرٌٵاابيل       
Porto Cille   ًع٦اٸ ٱب٥الصبب   ، حًىِ اٹض٪و اٹٌاٱ٤ ٥نل ٽٖت ااو كًّاو

ٽلّنخ ٱٺپوّخ صټ ٙاپذ ىانه اٹٌتّاخ اػبلّالح ٱجْاٸ ً٭ابح ٭وځبځالً ثٲٺْاٸ         
 .  (3)ئىل كبٺٶخ ٱْزبٹخ اٹت روٵيب ٭وځبځلً ئىل إٔ٪و أًتكه اٹضالصخ ٩وٍْو

ٵبٿ اٹربر٪بٹٌْٿ أىٸ اٹٌتّاخ اػبلّالح ّزٌٱاٌٿ ئىل اتٍازٲالٷ ٥اڀ      
ؽٶااټ اؾبٺااٴ  ًٽااڀ صااټ ٭ٲاال صاابهًا ٽناان اٹجلاّااخ ٙاال   ، كبٺٶااخ ٱْاازبٹخ

    ً ًٹٶنايټ ىيٽاٌا ئٽابٻ    ، ٩وٍْو ثٲْبكح ى٥اْپيټ اٹٶٌځاذ ځٌځْاٌ ٽننال
                                                 

 .371-2/370، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا1ٕ)

 .86-2/85، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا2ٕ)

  .523-3/522، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا3ٕ)
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ث٦الىب ر٦بٱات   ، ٻ1371ىاا/ 464ًٱزٸ ى٥ْپيټ ځٌځٌْ ٍنخ، عِْ ٱْزبٹخ
 .(1)يف ؽٶپيب األٽواء ًاؼبٶبٻ ٽڀ ٱجٸ كبٺٶخ ٱْزبٹخ

 Almoravides, Losًث٦ال ٥جاٌه اؾباواثٞ    
ئىل األځالٹٌ ٥ٺاَ ئصاو     (2)

-458ثْال اٹٮٌځٌَا اٹَابكً )    (3)ٻ1385ىا/478خٍٲٌٛ ٽلّنخ ٝٺْٞٺخ ٍن
ٻ( ٹٲْذ اػبْاٌُ اٹنٖاواځْخ ىيمياخ ٍابؽٲخ يف ٽ٦وٵاخ      1138-1365ىا/ 532

ًيف ٙااٌء ىاانه اؽبَاابهح ٭ٲاال   ، (4)ٻ1386ىااا/479ٍاانخ  Sagrajasاٹيتٱااخ
ًٱاال ، اٍزٖااوؿ اٹٮٌځَااٌ اٹَاابكً ثبٹنٖاابهٍ ؾبَااب٥لرو ٙاال اؾبَااٺپ   

ْ  ىاانه اٹاال٥ٌح ٹْنغاالًا  ٹجااَ اٹٶااضري ٽااڀ اٹٮوٍاابٿ ًاألّااوا٫ اٹٮوځَاا   
ًٵابٿ ٽاڀ   ، ئفٌااټ يف اٹلّڀ ٽڀ اؽبٞو اإلٍاالٽِ اؾبزپضاٸ ثابؾبواثٞ    

ً اب اٹٶٌځاذ همياٌٿ    ، أثوى أًٹئٴ اٹٌا٭لّڀ اصنابٿ ٽاڀ أّاوا٫ ثوعٌځْاخ    
ًٵال ااب ّنزپااِ ئىل ٭ااو٣ ٽااڀ ، اٹربعااٌځِ ًاٹٶٌځااذ ىنااوُ كُ ٹااٌهّڀ

                                                 

  .3/523، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا1ٕ)

( ٜطرع ةأغـٝؼ ايسٚيـ١ املطابطٝـ١ لىل قبًٝـ١ ملتْٛـ١، لصـس٣ بطـٕٛ قـٓٗار١ َـٔ          2)

ّ عًـ٢ أغـاؽ ايعكٝـس٠     1056ٖــ/  448ايواْؼ، ٚقس قاَث ايسع٠ٛ املطابطٝـ١ غـ١ٓ   

٘ ملت١ْٛ  ايس١ٜٝٓ اإلغال١َٝ ع٢ً ٜس عبس اهلل بٔ ٜاغني ادتعٚيٞ، ٚقس ةععُث قبًٝت

ادتٗاز هلصٙ ايسع٠ٛ يف بالز املػطب أًٚب حِ األْسيؼ بعس شيو، ٜٓظط: ابٔ األحري، 

; ابــٔ عــصاضٟ، ايبٝــإ املػــطب،    310-291األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ، م    

 .127-122; ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م 4/7-11

َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ غكٛ  َس١ٜٓ طًٝطًـ١ ٜٓظـط: ابـٔ ايهطزبـٛؽ، ةـاضٜذ       ( ملعٜس3)

-300; ابٔ األحري األْـسيؼ َـٔ ايهاَـٌ يف ايتـاضٜذ، م     85-84األْسيؼ، م 

 .4/352; املكطٟ، ْؿ  ايطٝا، 6-2/5; ايصٖب، ةاضٜذ اإلغالّ، 302

ٔ األحري، األْسيؼ َٔ اي4) ٌ عٔ َعطن١ ايعبق١ ٜٓظط: اب هاٌَ ( ملعٜس َٔ ايتؿاقٝ

َٚـا بعـسٖا; ابـٔ عـصاضٟ،      94; املطانؿٞ، املعزا، م 310-302يف ايتاضٜذ، م 

 َٚا بعسٖا. 297َٚا بعسٖا; زٚظٟ، ًَٛى ايطٛا٥ـ، م  4/130ايبٝإ املػطب، 
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اٹٮٌځَااٌ ًٱاال أثاالٍ اٹااوعالٿ يف فلٽااخ  ، ٭ااو٣ً قٷ ٵبثْااو ٽٺااٌٳ ٭وځَااب 
، ًٽڀ صټ ٭ٲل هأٍ أٿ ّٶب٭ئيپاب ٥اڀ ئفالٕايپب   ، اٹَبكً  خ ٵجريح

ًؾباب ٵابٿ اٹٶٌځاذ ٱال ١ياو ثابألفٔ       ، ٭يًط اٹٶٌځذ هميٌٿ ثبثنزو أًهاٵب
٭ٲال ٥ْناو اٹٮٌځَاٌ    ، ٻ1393ىاا/ 486يف فببهثخ اؾبَٺپ  يف اٹربر٪ابٷ ٍانخ  

ًىااٌ اثااڀ ٥پٌٽااخ ، ٵاانٹٴ ىًط اٹٶٌځااذ ىنااوُ، ؽبٵپاابً ؿباانه اٹٌتّااخ
 .  (1)هميٌٿ ثبثنزو ٩ري اٹْو٥ْخ روَّب ًىِ ٽڀ فٺْٺزو عبْنب ځٌځْي اٹٶٌځذ
 .  (1)ځٌځْي

ٻ ث٦اال 1394ىااا/487ًؾبااب رااٌيف اٹٶٌځااذ هميااٌٿ ث٦اال مٹااٴ ثٲٺْااٸ ٍاانخ    
ًىاٌ اٹانُ ٩الا ٭ْپاب     ، إٔجؼ ٹو ٽڀ ىًعزو أًهاٵب ًٹلاً اغباو اٹٮٌځَاٌ  

 ٌ ث٦االىب فٺاا٬ هميااٌٿ يف ؽٶااټ ًتّااخ  ، ث٦اال اٹٲْٖااو اٹٮٌځَااٌ هميٌځاالّ
ُ اٹربر٪اابٷ ٱوّجااو اٹ  ًٵبځااذ ًتّااخ اٹربر٪اابٷ ٌّٽئاان رْااپٸ   ، ٶٌځااذ ىنااو

ًذباب ٥الح   ، اؾبنٞٲخ اٹٌاٱ٦خ ث  او ٽْنٌ ًاو ربعو ؽزاَ أٍاٮٸ ٽٖاجو   
ٽلٿ ٽيپخ ىِ ثواعب ًثٌهرٌ ًٱٺپوّخ ًثبىً ًتٽْغٌ )ٽٺْٲخ( ٥ًالح ثاالك   

ًٽنؼ اٹٶٌځاذ ىناوُ اٹانُ ٹٲات ٥نلئان ثبٹالًٯ ؽٶاټ        ، ًْٙب٣ أفوٍ
ٽَااازٲٺخ ًٹٶاااڀ ٥ٺاااَ ٱب٥ااالح اإلٱٞاااب٣   ىااانه اٹٌتّاااخ ت ثب٥زجبهىاااب ئٽااابهح 
راإكُ اػبيّاخ ئٹْياب ًرْابهٵيب يف ؽوًذباب      ، ثب٥زجبهىب ربث٦خ ؾبپٺٶاخ ٱْازبٹخ  

  ً ثْال أٿ روَّاب ىًعاخ ىناوُ ٵبځاذ      ، ٙل اؾبَٺپ  ثٮوٱخ صالضببئاخ ٭ابه
ًع٦ٺاذ ٽلّناخ ٱٺپوّاخ ؽبٙاوح اإلٽابهح      ، رٺٲت ثبؾبٺٶاخ ألهًٽزايب اؾبٺٶْاخ   

ثْااخ ٱاال عااود ٥ٺااَ رَااپْخ أٽااري    ًٽااڀ صااټ ٭اااٿ اٹوًاّااخ اٹ٦و  ، اػبلّاالح
ًؾبب رٌيف اٹٮٌځَاٌ اٹَابكً   ، اٹربر٪بٷ أً ٽٺٶيب ٭ْپب ث٦ل ثٖبؽِ ٱٺپوّخ

                                                 

 .189م ،زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘; 524ـ3/523، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا1ٕ)
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ٻ عابءد ًٕاْزو اؽببٕاخ ٹٌهاصاخ اٹ٦اوُ       1138ىاا/  532ٽٺٴ ٱْازبٹخ ٍانخ  
ٽإّاالح ؼبٲااٌٯ ىنااوُ اٹٌهاصْااخ يف ؽٶااټ ًتّااخ اٹربر٪اابٷ دبااب ٭ْيااب ٽلّنااخ      

، ٶااټ ًتّزااو ٽَاازٲالًًٹٶنااو ٵاابٿ يف اٹٌاٱاا٤ ا، ٱٺپوّااخ يف ١ااٸ ٱْاازبٹخ
 .  (1)ًٵبځذ رج٦ْزو ٹٲْزبٹخ ٽَأٹخ اغبْخ ٭ٲٜ

ث٦اال مٹااٴ ؽاابًٷ األٽااري اؾبواثٞااِ ٥ٺااِ ثااڀ ٌٍّاا٬ ثااڀ ربّااٮ     
ٍ  1142 -1136ىااا/533-537) ، ٻ( اٍاارتعب٣ ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ ٽااڀ اٹنٖاابه

ًىانا ٽاب   ، ىبعټ ٽلّنخ ٱٺپوّاخ ، ٻ1117ىا/511٭ٮِ عٌاىه اٹضبٹش ٍنخ
 ٍانخ ئؽالٍ ٥ْاو ًعبَاپبئخ زباوٳ      أٵله اثڀ ٥ناهُ ثٲٌٹاو0 ))ًيف 

أٽااري اؾبَااٺپ  ٥ٺااِ ثااڀ ٌٍّاا٬ ٽااڀ ؽٚااورو ٽااواٵِ ئىل ثااالك         
صااټ زبااوٳ ، ..،.األځالٹٌ ٭أعاابى اٹجؾااو يف أًافااو فباوٻ ًميااټ ئّااجْٺْخ  

أٽري اؾبَٺپ  شپْا٤ اٹ٦َابٵو ٽاڀ ئّاجْٺْخ ٹ٪ايً ٱٺپٌهّاخ ٭ؾبٕاوىب        
 .  (2)..((،.٥ْوّڀ ٌّٽبً ًْٰٙ ذبب صټ اځٖو٫ ٥نيب ئىل ئّجْٺْخ

ًځابىٷ  ، صټ أعابى صبٹضاخ  ، ...ٵپب أّبه اثڀ اؽبْٞت ئىل مٹٴ ثٲٌٹو0 ))
ٵپب زبلس ٽإٹ٬ ـبيٌٷ أّٚابً ثابٹٲٌٷ0   ، (3)..((،.صټ ٱٮٸ ٥نيب، ٱٺپوّخ

ًكًؿ ، ا٭زازؼ ٭ْياب ٽلّناخ ٱٺپوّاخ    ، ))يف ٍنخ ئؽالٍ ٥ْاو ًعبَاپبئخ   
   .(4)ًٵبٿ أصوه ذبب ٢٥ْپبً((، ثالك اٹْوٳ شٌُْ ت اَٖ

واثْٞااخ مل رَاازپو ٝااٌّالً يف ٽلّنااخ ٱٺپوّااخ ث٦اال ئت أٿ اٹٲااٌاد اؾب

                                                 

 .190ـ189م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ٘ط; 3/524 زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( عٓا1ٕ)

 .4/64، ( ايبٝإ املػطب2)

 .2/247، ( أعُاٍ األعال3ّ)

  .86م ، ( اذتًٌ املٛؾ4١ٝ)
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٦ًّٺااٸ ٥ناابٿ اځَااؾبة اٹٲااٌاد ٥ناايب     ، ٽيبطبزاايب ًاٹاالفٌٷ ئٹْيااب  
٦ًٌٕثخ اتؽزٮبٟ ذباب ألااب يف ٽنٞٲاخ ااْٜ     ، ثَجت ٽٌٱ٦يب اٹنبئِ

ًر٦اال فباابًتد اؾبااواثٞ  ىاانه   ، (1)ذبااب اٹنٖاابهٍ ٽااڀ ٵااٸ ٕااٌة   
ٿ أُ أٽااٸ يف ًثاانٹٴ ٭ٲاال اؾبَااٺپٌ، تٍااز٦بكح ٱٺپوّااخ ىااِ األفااريح

 .  ٻ1363ىا/ 456اٍز٦بكصبب ٽنن ٍٲٌٝيب ثْل اٹنٖبهٍ ٍنخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، عالقاج املطابطني، ايػاَطا٥ٞ: ٜٓظط أٜهًا; 3/81، ( زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ1)

 .233م 
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 املبحث األول

 
 

 اجلغرافية التارخيية ملذيهة قورية

 Coria 
 

، ٽٶَاٌهح  ًاٹاواء ، اٹَٶٌٿ صټ ثبٹٚټٱٌُهَِّخُ ٙجٞيب ّبٱٌد ثبٹٲٌٷ0 ))
ًىااِ ٽلّنااخ يف ٩ااوة األځاالٹٌ ًىااِ ر٦اال ٽااڀ رٌاثاا٤ ، (1)((فٮْٮااخ ًّاابء

 Meridaٽلّنااخ ٽاابهكح 
ئم رٲاا٤ يف ٽنزٖاا٬ اٹٞوّااٰ ثْناايب ًثاا      ، (3( )2)

 Zamoraغبااٌهح
 ٽااڀ ٽلّنااخ)) ًىاانا ٽااب أّاابه ئٹْااو ّاابٱٌد ثٲٌٹااو0    ،(4)

 ًثاا  ثْناايب اٹنٖاا٬ ًىااِ ٹٺپَااٺپ  ٵبځااذ ثبألځاالٹٌ ٽاابهكح ځااٌاؽِ
 .  (5)((غبٌّهح

  Sierra Moranaٵپاب أٿ ٽلّناخ ٱٌهّاخ رٲا٤ عناٌثِ عجاٸ اٹْابهح       
 Santaremًئىل اػبنٌة ٽنيب ٽلّنخ ّنرتّڀ

ًىانا ٽاب أٵاله اثاڀ     ، (6)

                                                 

 .238م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ( 1)

ٚؾٝٗـا آحـاض   ، ططب١ َٓضطؾ١ لىل ايػطب قًٝاًل( َس١ٜٓ باألْسيؼ ةكع ظٛيف ق2)

 .518م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، نخري٠

  .485م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 21م ، ؾطص١ األْؿؼ، ( ابٔ غايا3)

ٚةكع ، ( ٚةًؿظ أٜهًا تٛض٠ ٚظَٛض٠ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعس َٔ ممًه١ ادتاليك4١)

، اذتُــريٟ: ٜٓظــط، غــتٕٛ َــٝاًل ٚبٝٓٗــا ٚبــني ايبضــط ، عًــ٢ نــؿ١ ْٗــط نــبري 

 .324م ، ايطٚض املعطاض

 .238م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ( 5)

 =( َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ ةتكٌ بأصٛاظ َس١ٜٓ بار١ ٚةبعس عٔ بطًٝٛؽ6)
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ًىاِ  ، ٥ًٺاَ عناٌثِ عجاٸ اٹْابهح ٽلّناخ ٱٌهّاخ      ، ...٦ٍْل ثٲٌٹو0 ))
ٽلّناخ   (1)ًيف عنٌثْيب ًعناٌة ااو ٝٺْٞٺاخ   ، ..،.ٵبځذ ص٪و اؾبَٺپ 

 .  (2)..((،.ٌّځرتّڀ
٭يِ رج٦ال ٥اڀ   ، أٽب ٽٌٱ٦يب ثبٹنَجخ ئىل ٽلٿ األځلٹٌ احملْٞخ ذبب

  Coimbraًٽڀ ٱٌهّخ ئىل ٽلّنخ ٱٺپوّخ، (4)ٽوؽٺزبٿ (3)ٱنٞوح اٹ٬َْ
ًّوثٞيااب ثٲوٝجااخ  ، (6)ٽوؽٺااخ 12ًثْناايب ًثاا  غبااٌهح  ، (5)أهث٦ااخ أّاابٻ 

ًىاانا اٹٞوّااٰ ، (7)اٹٞوّااٰ اٹ٪وثااِ ئم اؾبَااب٭خ ثْناايپب اصااين ٥ْااو ٌّٽاابً 
 ًٽااڀ ٌّٽاابً 12ٱٌهّااخ ئىل (8)ٱوٝجااخ ًٽااڀٕااٞقوُ ثٲٌٹااو0 ))ًٕااٮو ات

                                                                                                

; 22م ، ؾطص١ األْسيؼ، ابٔ غايا: ٜٓظط، ٚةتُٝع عكاْتٗا، أضبع١ َطاصٌ=

 .346م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ

ٖٚـٞ صكـ١ٓٝ ٚهلـا    ، ١ٜٓ أْسيػ١ٝ ناْث قاعس٠ ًَٛى ايكـٛ  ايػـطبٝني  ( َس1)

-19م ، ؾطص١ األْؿؼ، ابٔ غايا: ٜٓظط، ٚةكع ع٢ً ْٗط ةار١، أغٛاض عس٠

 .393م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 20

  .185م ،ةكِٜٛ ايبًسإ، أبٛ ايؿسا: ٜٚٓظط أٜهًا; 179م ، نتاب ادتػطاؾٝا( 2)

ؼ بٝٓٗا ٚبـني بطًٝـٛؽ أضبعـ١ أٜـاّ ٚبٝٓٗـا ٚبـني       ( ٖٚٞ َٔ َسٕ غطب األْسي3)

 ّ ٌ  : ٜٓظـط ، َاضز٠ ٜـٛ األْـسيؼ َـٔ   ، ٜـاقٛج ; 115م ، قـٛض٠ األضض ، ابـٔ صٛقـ

  .236م ، َعزِ ايبًسإ

َػـا احملتـاش لىل   ، ايؿـطبٝا : ٜٓظـط ، ( املطص١ً ةػاٟٚ أضبعـ١ ٚعؿـطٜٔ َـٝالً   4)

 .1/522، َعطؾ١ أيؿاظ املٓٗاش

  .2/547، ْع١ٖ املؿتام، اإلزضٜػٞ; 247م ، أصػٔ ايتكاغِٝ، ( املكسغ5ٞ)

 .247م ، أصػٔ ايتكاغِٝ، ( املكسغ6ٞ)

  .47م ، املػايو ٚاملُايو، ( ابقطدط7ٟ)

ٚناْـث  ، ( ةعس قططب١ قاعس٠ األْسيؼ ٚأٖـِ َـسْٗا ٚعاقـُتٗا ملـس٠ طًٜٛـ١     8)

ٞ : ٜٓظـط ، جتب٢ ليٝٗا نٌ رٗاج األْسيؼ يهْٛٗـا زاض ًَهٗـا   ْعٖـ١  ، اإلزضٜػـ

ٟ ; 27-26م ، ؾطصـ١ األْؿـؼ  ، ابـٔ غايـا  ; 580-2/574، املؿتام ، اذتُـري

 .459-456م ، ايطٚض املعطاض
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ٰ  يف فان أًّ ّّابٻ أ6 (1)ثبعاخ  اىل ٱٌهّخ ًٽڀ ّّبٻأ 4 ٽبهكح ئىل ٱٌهّخ  ٝوّا
 .  (3)(((2)فْنجخأ ِّٺ كبّب ٽبهكح

ًىنه اٹٺٮ٢اخ رالٷ ٥ٺاَ أااب     ، (4)ًرنٵو اؾبٖبكه أٿ ٱٌهّخ ٽلّنخ ٱلميخ
 Cauriumاٹٲاالّټ ًٵاابٿ اغبيااب يف  ، (5)ٵبځااذ ٽٌعااٌكح ٱجااٸ اإلٍااالٻ  

ٱبٷ0 ًىانا  ، ًٱل ٦ًٙيب اٹجٶوُ يف اػبيء اؽببٽٌ، (6)٥ًُوثذ ئىل ٱٌهّخ
 (9)ّابثوح  ًٽلّناخ  (8)ٕاٌْرٺخ  ًٽلّنخ (7)أٵٌْځجخ ًٽلّنخ ثبعخاػبيء ّْپٸ))
 ًّاااااٺپنٲخ ًٱٌهّاااااخ (12)ًٱٺنربّاااااخ (11)ًاألّاااااجٌځخ ًّااااانرتّڀ (13)ًّااااانرتح

                                                 

; 21م ، ؾطصــ١ األْؿـــؼ ، ابـــٔ غايــا : ٜٓظــط ، ( َسٜٓــ١ ةكــع غـــطب األْــسيؼ   1)

  .75م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ

، ( َسٜٓــ١ أْسيػــ١ٝ ةبعــس عــٔ َسٜٓــ١ ؾــًا غــت١ أٜــاّ ٖٚــٞ نــخري٠ ارتــرياج  2)

 .23م ، َعزِ ايبًسإ األْسيؼ َٔ، ٜاقٛج: ٜٓظط

  .47م ، ( املػايو ٚاملُايو3)

 .485م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 2/547، ْع١ٖ املؿتام، ( اإلزضٜػ4ٞ)

أَا اييت ، ( ٜػُٞ ادتػطاؾٕٝٛ ايعطب املس١ٜٓ اييت أْؿأٖا املػًُٕٛ باحملسح5١)

 .ناْث َٛرٛز٠ قبٌ اإلغالّ بايكسمي١ أٚ األظي١ٝ

 .206م ، ؽ اإلغال١َٝةاضٜذ بطًٝٛ، غامل( 6)

( َس١ٜٓ ةكـع غـطب األْـسيؼ، ٚةتكـٌ بـأصٛاظ َسٜٓـ١ أؾـب١ْٛ، ٚهلـا عـس٠ صكـٕٛ           7)

ٔ غايا، ؾطص١ األْؿؼ،م  .22ٚأقايِٝ، ٚاؾتٗطج بهخط٠ خرياةٗا ٚماضٖا، ٜٓظط: اب

 .( مل صتس هلا ةطمج8١)

ايطٚض ، اذتُريٟ: ٜٓظط، ( َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ ٚةعس َٔ نٛض٠ بار9١)

 .615م ، املعطاض

، ٚةعس َٔ ةٛابع أؾب١ْٛ، ( َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ ع٢ً َكطب١ َٔ ايبضط10)

 .347م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، ٚاؾتٗطج بهخط٠ ايتؿاح

، ٖٚٞ َٔ َسٕ غطب األْسيؼ ع٢ً احملٝه األطًػٞ، ( ٚةًؿظ أٜهًا يؿب11١ْٛ)

 .61م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

ــايكطب َــٔ احملــٝه       ( ٚةعــطف أٜهــًا ق 12) ــ١ ٖٚــٞ َــٔ َــسٕ غــطب األْــسيؼ، ب ًُطٜ

 =;2/726األطًػٞ لش ةبعس عٓ٘ احٓا عؿط َٝاًل، ٜٓظـط: اإلزضٜػـٞ، ْعٖـ١ املؿـتام،     
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ثٲٌٹااو0 يف ؽاا  ٥االىب اإلكهَّااِ ٙااپڀ ئٱٺااْټ اٹٲٖااو     ، (1)((ًٕااپٌهح
 (3)ّااابثٌهح ً٭ْاااو (2)كاځاااٌ ألثاااِ اؾبنَاااٌة اٹٲٖاااو ً٭ْاااو اٹٲٖاااو ئٱٺاااْټ))

 .  (6)((ًٱٌهّخ اٹ٬َْ ًٱنٞوح ًٽبهكح (5)ًّوّْخ (4)ًثٞٺًٌْ
 Rio Tajoٵپب أاب رٲ٤ ٥ٺَ او ربعخ

٥ًٺَ اٹٚاٮخ اٹْاپبٹْخ    (7)
ًىاٌ ٽاب ع٦ٺايب ً٭اريح اؾبْابه فٖاجخ اٹرتثاخ رٶضاو ٭ْياب ثَابر            ، (8)ٽنو

 ثااٌاك  ًؿبااب، ...أّاابه اإلكهَّااِ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))    ًٱاال، اٹٮبٵيااخ
 ٵااضريح اٹٮٌاٵااو ٽااڀ ًإٔاانب٫ ٥غْجااخ ْٝجااخ ًٙااْب٣ فٖااْجخ ّااوّٮخ
 .  (9)((اٹز  ًّغو اٹٶوًٻ ًأٵضوىب

                                                                                                

ٟ 471اذتُريٟ، ايطٚض املعطاض، م = ٌ ٜػاٚ نِ، ٜٓظط: ٖٓتؼ، املهاٌٜٝ  2; ٚاملٝ

 . 95ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ، ، م 

 .2/892، ( املػايو ٚاملُايو1)

، ٜطرـع ْػـبِٗ لىل قبًٝـ١ َكـُٛز٠ ايوبطٜـ١     ، ٖـِ بٓـٛ زاْـؼ بـٔ عٛغـز١     ( 2ٚ)

 ٖــ  96-86أغًِ رسِٖ عٛغز١ ع٢ً ٜس ارتًٝؿـ١ ايٛيٝـس بـٔ عبـس املًـو )      

 .188م ، َؿاخط ايوبط، َؤيـ زتٍٗٛ: ٜٓظط، ّ ( 705-714/

  .( ٖٚٞ َس١ٜٓ ٜابط٠ املاض٠ ايصنط3)

لش املػاؾ١ بُٝٓٗـا أضبعـٕٛ   ( َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ ٚةعس َٔ أعُاٍ َاضز٠ 4)

ٕ    ، ٜـاقٛج : ٜٓظـط ، َٝاًل ٟ ; 80-79م ، األْـسيؼ َـٔ َعزـِ ايبًـسا ، اذتُـري

 .93م ، ايطٚض املعطاض

 .( مل صتس هلا ةطمج5١)

 .2/538، ( ْع١ٖ املؿتام6)

  .281م ، ايؿت  ٚابغتكطاض، ط٘; 2/892، املػايو ٚاملُايو، ( ايبهط7ٟ)

  .( ٜٓظط ارتاضط8١)

  .2/547، ام( ْع١ٖ املؿت9)
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ًٱل أّبه ئىل مٹاٴ اإلكهَّاِ   ، ٵپب شبز٦ذ ٽلّنخ ٱٌهّخ حبٖبځزيب
ء ًؿبب ٌٍه ٽن٤ْ ًىِ يف ماصبب أىٹْاخ اٹجنابء ًاٍا٦خ اٹٮناب    ، ...ثٲٌٹو0 ))

ٵپاب زبالس اثاڀ ٩بٹات     ، (1)..((،.ٽڀ أؽٖڀ اؾب٦بٱٸ ًأؽَڀ اؾبنابىٷ 
..، ًٽلّنااخ ٱٌهّااخ ًؿبااب ؽٖااٌٿ أهث٦ااخ ًصالصااخ     .٥ااڀ مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))  

ًاؼبٖااڀ يف ر٦ااجري أىااٸ األځاالٹٌ ىااٌ ٽٌٙاا٤ فبٖااڀ    ، (2)أٱاابٹْټ((
أٽب اإلٱٺاْټ ٭ياٌ ٥نال أىاٸ األځالٹٌ      ، (3)ٽأىٌٷ ّْجو أٿ ّٶٌٿ ٽلّنخ
ًٱل أّبه ّبٱٌد ئىل مٹٴ ثٲٌٹاو0 ))ألىاٸ    ،٭يٌ ٥جبهح ٥ڀ ٱوّخ ٵجريح

، (4)٭ااټ َّپٌٿ ٵٸ ٱوّاخ ٵاجريح عبٽ٦اخ ئٱٺْپابً((    ، األځلٹٌ فبٕخ
ًىاانا ٦ّااين أٿ ٽلّنااخ ٱٌهّااخ رزج٦يااب أؽااٌاى ًاٍاا٦خ ٽأىٌٹااخ رٖااٸ ئىل 

 .  ؽغټ اؾبلٿ ًاٹٲوٍ اٹٶجريح
٭ٶبځذ حبوّخ ث  ٌٍاؽٸ اٹض٪و األكځَ دبب ٭ْياب  ، أٽب ٝوٯ اٹزغبهح

، ئٙاب٭خ ئىل اٹٞاوٯ اٹربّاخ اٹلافٺْاخ    ، ًاؾبْاوٯ ًاؾب٪اوة   ٽلّنخ ٱٌهّاخ 
ٵپااب ، ٭يناابٳ اٹٞوّااٰ اٹوًٽاابځِ اٹٲاالّټ اٹاانُ اٍاازقلٻ يف اٹزغاابهح     

اٍاازقلٻ يف ٥پٺْاابد اٹٮاازؼ اإلٍااالٽِ ٹٺض٪ااو األكځااَ ًاٹاانُ ّااوثٜ    
Almadenٽاااالٿ اٹض٪ااااو األكځااااَ ٽااااڀ ٱوٝجااااخ ئىل اؾب٦اااالٿ

ًٱٌهّااااخ  (5)

                                                 

  .2/547، ( ْع١ٖ املؿتام1)

 .21م ، ( ؾطص١ األْؿؼ2)

 .601م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ( 3)

  .18م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ( 4)

نإ غايب١ٝ غهاْٗا َٔ ايوبط ، ٖٚٞ َٓطك١ ةكع لىل ادتٓٛب َٔ ٚازٟ آْ٘( 5)

ؼ )يًضكب١ املكتب، ابٔ صٝإ: ٜٓظط، ٖٚٞ غ١ٝٓ مبكازضٖا املعس١ْٝ، ايواْؼ

; 61م ، ايــطٚض املعطــاض، اذتُــريٟ; 331م ، ّ ( 880-846ٖـــ/ 232-267

 .279م ، ايؿت  ٚابغتكطاض، ط٘
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ٽإٹاا٬ ـبيااٌٷ  ًٱاال ًٕاا٬، (1)صااټ غبااٌهح  Salamancaًٍااٺپنٲخ
 .  (2)ٱٌهّخ ثأاب ٽلّنخ ماد رببهاد ً٭ريح

ًٵبځذ اٹ٦پٺخ اؾبَزقلٽخ يف اؾب٦بٽالد اٹزغبهّخ ٥ٺَ األهعاؼ يف  
ئىل أٿ ٙااوثذ ، ًٹ٦ٺاايب اٹٲٌْٝااخ ، ثلاّااخ األٽااو ىااِ اٹ٦پٺااخ احملٺْااخ   

اٹ٦پٺخ اٹ٦وثْاخ اإلٍاالٽْخ اٹنىجْاخ ًاٹربًځيّاخ ٹٖاو٫ أ٥ْٞابد اػبنال        
 .  (3)ّنخ ٝٺْٞٺخيف كاه اٹَٶخ اٹٲٌْٝخ دبل

                                                 

(1 ) ٌ ٞ  ، ايػــاَطا٥ٞ; 66م ، قــٛض٠ األضض، ابــٔ صٛقــ ، ايخػــط األزْــ٢ األْسيػــ

  .38م

  .182م ، صسٚز ايعامل َٔ املؿطم لىل املػطب( 2)

ٞ  ، اذتزٞ( 3) ٞ اي; 85م ، ايتـاضٜذ األْسيػـ ٞ   ، ػـاَطا٥ ، ايخػـط األزْـ٢ األْسيػـ

  .38م
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 املبحث الثاني

 
 
 

 التاريخ السياسي ملذيهة قورية

  
مل رْو اؾبٖبكه اؾبزٌ٭وح ٹالّنب ئىل ٵْٮْاخ ٭ازؼ ٽلّناخ ٱٌهّاخ ًًٱاذ       

ئت أٿ ث٦٘ اؾبإهف  أّابهًا ثاأٿ ٭ازؼ ٽالٿ     ، كفٌٷ اؾبَٺپ  ئٹْيب
مت ٥ٺااَ ّاال اٹااٌايل   Ibeeriaاٹَاابؽٸ اٹ٪وثااِ ٹْااجو اػبيّااوح األّجريّااخ

ًكبب ّاوعؼ  ، (1)ٻ(715-713ىا/ 97-95ي ثڀ ٽٌٍَ ثڀ ځٖري)٥جلاٹ٦يّ
مٹٴ ٽب أٵله اثڀ اٹٲٌْٝخ ثٲٌٹاو0 ))ًأٱابٻ ٥جال اٹ٦يّاي ثٮازؼ ٽاب ثٲاِ        

يف ؽاا  أّاابه ٽإٹاا٬ ـبيااٌٷ ئىل مٹااٴ  ، (2)ٽااڀ ٽاالّڀ األځاالٹٌ((
ٵپاب زبالس اثاڀ األصاري     ، (3)ثٲٌٹو0 ))ا٭ززؼ يف ًتّزاو ٽالاّڀ ٵاضريح((   

أٽٌهىاب ًظباَ ص٪ٌهىاب ًا٭زازؼ يف      ٥ڀ مٹٴ ثٲٌٹو0 ))٭ٚاجٞيب ًٍالك  
أٽاب اثاڀ ٥اناهُ ٭ٲال أًهك اٹانٔ      ، (4)ئٽبهرو ٽلاّڀ ثٲْذ ث٦ل أثْاو(( 

َ  اٹ٦يّاي  ٥جال  اثناو  اٍازقٺ٬ ، ځٖري ثڀ ٽٌٍَ ٱٮٸ ؾببآر0ِ ))  ٥ٺا
 .  (5)((ٵضريح ٽلائڀ ًا٭ززؼ، ص٪ٌهىب ًٍل، ٍٺٞباب ٭ٚجٜ، األځلٹٌ

                                                 

 .224م ، زضاغاج أْسيػ١ٝ، ط٘; 41ـ39م، ةاضٜذ ايعطب، ( ايػاَطا٥ٞ ٚآخط1ٕٚ)

 .36م ، ةاضٜذ اؾتتاح األْسيؼ( 2)

 .21م ، ( أخباض زتُٛع3١)

 .55م ، ( األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ4)

 .2/24، ايبٝإ املػطب( 5)
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ًثنبءً ٥ٺَ ٽب رٲلٻ ميٶننب أٿ ځ٦ل ٭زؼ ٽلّنخ ٱٌهّخ ٥ٺَ ّل اٹاٌايل  
 َ ئم مل ريًكځااب ، ًّجاالً أٿ مٹااٴ ٵاابٿ ٕااٺؾبً، ٥جال اٹ٦يّااي ثااڀ ٽٌٍاا

اؾبٖااابكه ثأفجااابه ٥اااڀ ٽٌاعيااابد ٥َاااٶوّخ يف ٩اااوة ّاااجو اػبيّاااوح    
ًٹ٦ٸ مٹٴ ّوع٤ ئىل ٝٺات ٍاٶبٿ   ، األّجريّخ تٍْپب يف ٽلّنخ ٱٌهّخ
إلٍالٽِ ث٦ال ٽاب ّابىلًا اتاْابه اٹٶاجري      اؾبنٞٲخ اٹَٺټ ٽ٤ اػبِْ ا

ًأٝب٥اااذ ، ...ًيف ٙاااٌء مٹااٴ ّٲاااٌٷ اؾبٲاااو0ُ )) ، ٹٺٲااٌاد اٹٲٌْٝاااخ 
ٵپاب أّابه اؽال اٹجابؽض      ، (1)األ٥بعټ ٭المًا ثبٹَٺټ ًثانٷ اػبيّاخ((  

ئىل مٹٴ ثٲٌٹو0 ًاٍزپو ٥جل اٹ٦يّي ثڀ ٽٌٍَ ثڀ ځٖري يف ٭زٌؽبراو  
ٽ٦يب ٕاٺؾبً ت يزٺا٬ ٥اڀ    ًٹ٦ٺو ا٭ززؼ ٱٌهّخ يف ىنه اؾبلح ًهدبب ٥ٲل 

٥ًٺااَ اٹااو٩ټ ٽااڀ أٿ اؾبٖاابكه زبغااټ ٥ااڀ مٵااو أُ  ، (2)ٕااٺؼ ٱٺپوّااخ
ئت أځااو ٱاابٻ ٥ٺااَ ، ّااِء ؽااٌٷ ا٭ززبؽيااب ًاٹٖااٺؼ اٹاانُ أثااوٻ ٽ٦يااب 
 .  (3)األهعؼ ثٮزؾيب ًاؾبنبٰٝ األفوٍ اوبًهح ؿبب

ٹٌْ ٹلّنب ٽ٦ٺٌٽبد ٵب٭ْخ ٥اڀ أغبابء اٹٲجبئاٸ اٹات ٍاٶنذ ٽلّناخ       
ئت أٿ ، إلٍالٽِ ؿباب ٍاٌاء ٵبځاذ اٹ٦وثْاخ أٻ اٹربثوّاخ     ٱٌهّخ ث٦ل اٹٮزؼ ا

ٽ٢٦ټ اؾبنبٰٝ اٹْپبٹْخ اٹ٪وثْخ ٍٶنزيب ٱجبئٸ ٽڀ اٹٮابزب  اٹربثاو ًٵبځاذ    
Pirineosرٶٌٿ فٞبً ٽڀ ځٌاؽِ عجابٷ اٹاربد  

صاټ رنؾاله ئىل ځبؽْاخ     (4)

                                                 

 .1/276، ( ْؿ  ايطٝا1)

   .299م ،ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ:ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ قً  قًُط١ٜ ٜٓظط( 2)

 .77م ، ايخػط األز٢ْ األْسيػٞ، ( ايػاَطا3ٞ٥)

: ٜٓظط، ٖٚٞ غًػ١ً رباٍ ؾاق١ً بني ادتٓٛب ايؿطْػٞ ٚايؿُاٍ ابغباْٞ( 4)

 .2/598، املػايو ٚاملُايو، ايبهطٟ
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(1)ٽلّنخ ٍبمل
Medinaceli   ًٝٺْٞٺاخToloedo   ًٝٺاجريحTalavera 

(2) 
 .  (3)ل ٍبؽٸ اٹجؾو احملًْٜٱٌهّخ ًٱٺپوّخ ٥ن

ئم ٵبځااذ ٱٌهّااخ   ، ًٹ٦ااٸ اٹٲجبئااٸ اٹربثوّااخ ٵبځااذ أٵضااو ًٙااٌؽبً     
ًثْااٶٸ فاابٓ  ، ٽااڀ اؾبااٌاٝڀ اٹٶااجريح تٍاازٲواه اٹربثااو   (4)ًػبلاځْااخ

ًهدباااب ث٦ااا٘ أ٭اااواك ٱجْٺاااخ   ،(5)أًٹئاااٴ اٹااانّڀ ّنزپاااٌٿ ئىل ٽٖاااپٌكح 
 .  (7)أّٚبً (6)ٽٶنبٍخ

اٹانُ ؽالس ثا      ًّجلً أٿ ثوثو ٽلّنخ ٱٌهّاخ ّابهٵٌا يف اٹٖاوا٣   
ئم ٍاب ٌا ٽا٤ أثنابء عٺالصبټ ثوثاو      ، اٹ٦وة ًاٹربثاو يف ٥ٖاو اٹاٌتح   

                                                 

بني َس١ٜٓ ٚازٟ اذتزاض٠ بٝٓٗا ٚ، ( ٖٚٞ لصس٣ َسٕ ايخػط األع٢ً األْسيػ1ٞ)

ْعٖــ١ ، اإلزضٜػــٞ; 117م ، قــٛض٠ األضض، ابــٔ صٛقــٌ: ٜٓظــط، مخػــني َــٝاًل

  2/461، املػطب يف صًٞ املػطب، ابٔ غعٝس; 2/553، املؿتام

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قسميـ١ ةكـع عًـ٢ ْٗـط ةارـ١ ٖٚـٞ َـٔ أعُـاٍ طًٝطًـ١، ٜٓظـط:           ( 2)

 .395ايطٚض املعطاض، م ; اذتُريٟ، 191ٜاقٛج، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، م

 .42م ، عٓاقط اجملتُع األْسيػٞ، نطباش( 3)

، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قسمي١ ةكع ع٢ً ْٗط ةار١ ٖٚٞ َٔ أعُاٍ َس١ٜٓ طًٝط١ً( 4)

ٕ   ، ٜــاقٛج: ٜٓظــط ايــطٚض  ، اذتُــريٟ، 191م ، األْــسيؼ َــٔ َعزــِ ايبًــسا

 .395م ، املعطاض

، ٔ بـطْؼ بـٔ َـاشغؼ   ِٖٚ قب١ًٝ نبري٠ َٔ ايوبط ٜٓتُٕٛ لىل َكُٛز٠ ب( 5)

 .495م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ: ٜٓظط

ِٖٚ قب١ًٝ نبري٠ َٔ ايوبط ٜٓتُٕٛ لىل َهٓاغ١ بٔ ٚضغطـ بٔ عت٢ٝ بٔ ( 6)

 .496م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ: ٜٓظط، نط٣ بٔ ظظتو بٔ َاشغؼ

، مجٗط٠ أْػاب ايعـطب ، ابٔ صعّ; 107م ، أخباض زتُٛع١، ( َؤيـ زت7ٍٛٗ)

  .281م ، ايؿت  ٚابغتكطاض، ط٘; 501م 
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اؾبنبٰٝ اٹْپبٹْخ يف األځلٹٌ اٹنّڀ صابهًا ٙال اٹ٦اوة يف ًتّاخ ٥جال      
ًٵبځاذ اؾبْابهٵخ اٹربثوّاخ    ، (1)ٻ743ىاا/ 123اؾبٺٴ ثڀ ٱٞاڀ اٹضبځْاخ ٍانخ   

 Galiciaٵااجريح ئم ٙااپذ ثوثااو عٺْٲْااخ   
 Astorgaًأٍاازٌهٱخ (2)

(3) 
ًٹ٦اٸ ٽاڀ أٍاجبة صاٌهح اٹربثاو       ، Talavera (4)ٽبهكح ًٱٌهّاخ ًٝٺاجريح  ً

ىٌ أٿ األفريّڀ اٍازجلًا كًااټ    –ٵپب أّبه ٽإځٌ  –٥ٺَ اٹ٦وة 
٭ٚااالً ٥ااڀ اٍاازجلاكىټ ثااأٽو اؼبٶااټ ًا٥زجاابه اٹربثااو   ، خباارياد اٹااجالك

، ّاا٦جبً فبٶٌٽاابً ت ّنج٪ااِ أٿ ّاارتٳ ٹااو ځٖااْت يف اؼبٶااټ أً اإلكاهح
ٹربثاو ٦ّالًٿ أځٮَايټ ثأٱاٸ ٽاڀ اٹ٦اوة ٵٮابءح ًت        ًثبؾبٲبثٸ مل ّٶاڀ ا 

ًكباب ىاك يف األٽاو اٍازجلاك اٹٲَْاْخ     ، ٭ٲل زبپٺٌا أ٥جبء اٹٮازؼ ، ٭ٚالً
ئم ٵااابٿ اٹٲَْاااٌْٿ مًُ ٥ٖاااجْخ ّااالّلح ت ّٶااابكًٿ  ، ٽاااڀ اٹ٦اااوة

 .  (5)ّن٢وًٿ ٹ٪ريىټ ځ٢وصبټ ئىل ځبً ٽضٺيټ

                                                 

 ٖـ114ْسيؼ َطةني األٚىل ناْث غ١ٓ ةٛىل عبس املًو بٔ قطٔ ايؿٗطٟ األ( 1)

: ٜٓظط، ّ 740ٖـ/ 123ٚايخ١ٝٓ ناْث غ١ٓ ، ّ بعس عبس ايط ٔ ايػاؾكٞ 732/

  .69، 68، 62م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ابٔ األحري

(2 )   ُ ٚحتـاشٟ  ، اٍ ايػطبـٞ َـٔ ؾـب٘ رعٜـط٠ أٜبريٜـا     ةكع رًٝكٝـ١ يف أقكـ٢ ايؿـ

صسٚزٖا َٔ ر١ٗ ايػطب غٛاصٌ احملٝه األطًػٞ ٚخًـٝس بػـهاٟ َـٔ رٗـ١     

ايؿــُاٍ ٚجتاٚضٖــا َــٔ رٗــ١ ايؿــطم صــسٚز بــالز ايبؿــهٓؼ ايػطبٝــ١ َٚسٜٓــ١   

، ٚأقـ، ٚاٜٝه، ٚأؾتٛضٜؼ، ٚيًو، َٚٔ أؾٗط َسْٗا َس١ٜٓ ؾٓث ٜاقا، يٕٝٛ

 .169م ، املعطاضايطٚض ، اذتُريٟ: ٜٓظط، ٚغريٖا

، ايبهــطٟ: ٜٓظــط، َسٜٓــ١ قسميــ١ ةكــع مشــاٍ غــطب ؾــب٘ ادتعٜــط٠ األٜبريٜــ١  ( 3)

 .81-80م، ايخػط األع٢ً األْسيػٞ، ايػاَطا٥ٞ; 2/891، املػايو ٚاملُايو

 .40-39م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ( 4)

 .197-196م ، ؾزط األْسيؼ( 5)
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ًمٵو ٽإٹ٬ ـبياٌٷ ٍاججًب قفاو ٹضاٌهح اٹربثاو يف األځالٹٌ ىاٌ أٿ        
٥لًٍ اٹضٌهح اٽزلد ئىل األځلٹٌ ؾبب غب٤ ثوثوىب ث٢يٌه ثوثو اٹ٦الًح  
)أُ اؾب٪ااااوة( ًشبٶنااااٌا ٭ٌصجااااٌا ث٦ااااوة عٺْٲْااااخ ٥ًااااوة أٍاااازٌهٱخ   

 .  (1)ًأفوعٌىټ ٽڀ ث  ١يواځْيټ
ثٸ طب٦ٌا ٱٌاد ، ًمل ّٶز٬ اٹربثو ثافواط اٹ٦وة ٽڀ ٽنبٝٲيټ

 ٥ًااربد اااو ربعااو ثبرباابه اػبنااٌة ؾبٌاعيااخ  ، ٵااجريح أفااند ثبٹزٲاالٻ 
٭زٲاالٽذ مبااٌ ٽلّنااخ ٝٺْٞٺااخ   ، ٱااٌاد اٹااٌايل ٥جاال اؾبٺااٴ ثااڀ ٱٞااڀ   

Toledo ٥ًٺَ اصو مٹٴ اٍز٦ل اٹٌايل ٥جل اؾبٺاٴ ثاڀ   ، (2)ًؽبٕوصبب
ؾبٌاعيخ ٱاٌاد   (3)ًٱل اځٚپذ ئٹْو ٝبٹ٦خ ثٺظ اٹٲْريُ، ٱٞڀ ثٲٌارو

، Guazaleteاٹربثااو اؾبزٌاعاالح يف ٝٺْٞٺااخ ثاابٹٲوة ٽااڀ ًاكُ ٍااٺْٜ  
 اځزاايذ ثبځزٖاابه اٹ٦ااوة ٥ٺااَ اٹربثااو     ًكاهد ٽٌاعيااخ ثاا  اٹٞااو٭   
ًٱاال ٥ٺااٰ ٽإٹاا٬ ـبيااٌٷ ٥ٺااَ ىاانه     ، (4)ًرٶجْاالىټ فَاابئو ٵااجريح  

                                                 

 .38م ، أخباض زتُٛع١( 1)

  .40، زتُٛع١ أخباض، زتٍٗٛ( 2)

ٖٛ بًس بٔ بؿط ايكؿريٟ نإ قس أضغً٘ ارتًٝؿ١ ٖؿاّ بٔ عبس املًو َع ( 3)

ٚبعـس ٖعميـ١   ، يف املػطب ٔنًخّٛ بٔ عٝاض ايكؿريٟ حملاضب١ ايوبط ايخا٥طٜ

ٚملا حاض بطبط األْسيؼ ، رٝؿِٗ صاقط ايوبط بًس َع قٛاة٘ ايؿا١َٝ يف غبت١

بًـس ملػـاعسة٘ عًـ٢ لمخـاز ايخـٛض٠       اغتعإ ٚايٝٗا عبس املًو بٔ قطٔ بكٛاج

ؾعــو لىل األْــسيؼ ٚصكــل صتاصــاج نــبري٠ حــِ حــاض عًــ٢ عبــس املًــو ٚةــٛىل  

األْسيؼ َهاْ٘ ٚبكٞ غ١ٓ صت٢ حاض عًٝ٘ ابا عبس املًو ٚقتالٙ ٚشيو غ١ٓ 

  .31-2/30، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ: ّ، ٜٓظط741ٖـ/ 124

  .40، أخباض زتُٛع١، زتٍٗٛ( 4)
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.. ًؽْالًا ٽاڀ عٺْٲْاخ ًاٍازٌهٱخ ًٽابهكح ًٱٌهّاخ       .األؽلاس ثٲٌٹاو )) 
ًٝٺجريح ٭بٱجٺٌا يف ّاِء ت اٖاْو ٥الك ؽزاَ أعابىًا ااو ّٲابٷ ٹاو         

ثنْاو ٱٞنابً   ربعو ّوّلًٿ ٥جل اؾبٺٴ ثڀ ٱٞڀ ًأفوط ئٹْيټ ٥جل اؾبٺٴ ا
ًأٽْخ يف ٥وة اٹْبٻ إٔؾبة ثٺظ ٥ًوة اٹجٺل ٭ٺپب ثٺ٨ اٹربثو ئٱجابٷ  

ًٹٶِ ت يٮَ أٽاوىټ   (1)اػبٌُْ ئٹْيټ ؽٺٲٌا هؤًٍيټ اٱزلاءً دبَْوح
ًٹْٚوثٌا ًت يزٺٌٞا صټ أٱجٺٌا ئىل ٽلّنخ ٝٺْٞٺخ ًٕپل ٥جل اؾبٺاٴ  
      ُ  دبڀ ٽ٦و ًأٽْخ دباڀ ٽ٦او ٕالىټ ٭ابٹزٲٌا يف أهٗ ٝٺْٞٺاخ ٥ٺاَ ًاك

٭ٲابرٺٌا  ، ٍٺْٜ ٭بٱززٺٌا ٱزبتً ّلّلاً ًأٱجٸ أىٸ اٹْابٻ ٥ٺاْيټ ؽانٲ    
ٱزاابٷ ٽَزجَااٺ  ٭پاانؾيټ اهلل أٵزاااب٫ اٹربثااو ٭ٲزٺااٌىټ ٱاازالً مه٦ّااابً       
أ٭نااٌىټ ثااو ٭ٺااټ ّاانظ ٽناايټ ئت اٹْااوّل ٭وٵاات أىااٸ اٹْاابٻ ًٹجَااٌا       
اٹَااالػ صااټ ٭وٱااٌا اػبْااٌُ يف أهٗ األځاالٹٌ ٭ٲزٺااٌا اٹربثااو ؽزااَ     

 .(2)..((.أٝٮإا طبوصبټ
ًّجااالً أٿ اٹنٖااابهٍ ٱااال اٍاااز٪ٺٌا ىااانه اٹٖاااوا٥بد اٹلافٺْاااخ ثااا    
اؾبَٺپ  تٍْپب ثا  اٹ٦اوة ًاٹربثاو ٽاڀ أعاٸ اٍارتعب٣ اؾبنابٰٝ اٹات         

 Alfonso ً٭٦الً شبٶڀ ٽٺٴ عٺْٲْخ اٹٮٌځَاٌ األًٷ ، ف٦ٚذ ؼبٶپيټ

I   (ِٽااڀ اٹَااْٞوح ٥ٺااَ   757-738ىااا/ 143-121اؾبٺٲاات ثبٹٶاابصٌٹْٶ )ٻ
                                                 

ٟ نإ ضأؽ ارتٛاضش ايكؿط١ٜ يف بالز املػطب حاض ع٢ً ايٛايٞ َٝػط٠ ا( 1) ملطػط

ّ ٚاغتطاع ٖعمي١  739ٖـ /  122األَٟٛ عبٝس اهلل بٔ اذتبضاب ايػًٛيٞ غ١ٓ  

لب أْـ٘ ةطارـع أخـريا أَـاّ ادتـٝـ األَـٟٛ ممـا صـسا         ، ادتٝـ األَٟٛ ٖٓـاى 

ـٝـ      س بأةباعــ٘ لىل حتًُٝــ٘ َػــؤٚي١ٝ شيــو ؾكتًــٛٙ ٚٚيــٛا َهاْــ٘ خًــس بــٔ  

  .74-73، ةاضٜذ لؾطٜك١ٝ ٚاملػطب، ايطقٝل ايكريٚاْٞ: ٜٓظط، ايعْاةٞ

  .40، أخباض زتُٛع١( 2)
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 Rio El Dueroْخ اٹٌاٱ٦اخ مشابٷ ااو كًّاوح    ٽ٢٦ټ األهاِٙ األځلٹَا 
(1) ،
ىااا 136٭بٹزغااأ أىٺاايب ئىل ٽناابٰٝ اػبنااٌة تٍااْپب ٱٌهّااخ ًٽاابهكح ٍاانخ        

ًىااانا ٽاااب أٵاااله ٽإٹااا٬ ـبياااٌٷ ثٲٌٹاااو0 ))...٭اااأفوعٌا أّٚااابً  ، ٻ753/
اؾبَٺپ  ٥ڀ اٍزٌهٱخ ٩ًريىب ًاځٚاټ اٹنابً ئىل ٽاب هًاء اٹالهة آفاو      

 .  (2)..((.ًاىل ٱٌهّخ ًٽبهكح يف ٍنخ ٍذ ًصٺض 
ٻ( 788-755ىااا/172-٥ً138ناالٽب رااٌىل األٽااري ٥جاال اٹااوظبڀ األًٷ) 
 َ ًاٹاانُ رٲاا٤ ٙااپنو ٽلّنااخ  ، اىاازټ ثزٲٌّااخ اٹض٪ااٌه ًتٍااْپب اٹض٪ااو األكځاا

Osmaثاالءاً ٽااڀ اااو كًّااوح ؽزااَ أ٥اابيل أًغبااخ   ، ٱٌهّااخ
ئم اىاازټ ، (3)

ٱجاٸ ٥نبّزاو ثبؾبنابٰٝ احملْٞاخ     ، ثزؾٖ  ٱٺپوّاخ ًٱٌهّاخ ًٝٺاجريح ًٝٺْٞٺاخ    
 Guadalajaraٌاكُ اؼبغااااابهحثااااا

Tudelaًرْٞٺاااااخ (4)
 ًثنجٺٌځاااااخ (5) 

Pamplona
صااټ ٥پااٸ عبىاالاً ًفباابًتً اٍاارتعب٣ األهاٙااِ اٹاات       ، (6)

 .  (7)اؽزٺيب اٹٮٌځٌَ األًٷ ًاٹت اٍرتع٦ذ ٭ْپب ث٦ل
                                                 

 .4/180، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 62م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ( 1)

 .62م ، ةاضٜذ غعٚاج ايعطب، أضغالٕ: ٜٚٓظط أٜهًا; 62، أخباض زتُٛع١( 2)

 .349م ، ؾزط األْسيؼ ،َؤْؼ: ٜٓظط، َس١ٜٓ ةكع غطب األْسيؼ( 3)

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعـطف مبسٜٓـ١ ايؿـطش بٝٓٗـا ٚبـني طًٝطًـ١ مخـؼ ٚغـتٕٛ         ( 4)

األْــسيؼ َــٔ  ، ٜــاقٛج: ٜٓظــط، ٖٚــٞ لىل ايؿــُاٍ ايؿــطقٞ َــٔ قططبــ١  ، َــٝاًل

 .606م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 292-291م ، َعزِ ايبًسإ

طقػـط١ ٚةبعـس   لصس٣ َسٕ ايخػط األعًـ٢ األْسيػـٞ ٚةكـع مشـاٍ َسٜٓـ١ غ     ( 5)

; 195م ، ايبًسإ، ايٝعكٛبٞ: ٜٓظط، عٓٗا مخػني َٝاًل ٚةتكٌ بأعُاٍ ٚؾك١

 .2/733، ْع١ٖ املؿتام، اإلزضٜػٞ

ٖٚٞ عاق١ُ ممًه١ ْاؾاض ةبعس عٔ َس١ٜٓ غطقػط١ َا١٥ ٚمخػ١ ٚعؿطٕٚ ( 6)

 .56-55م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط، َٝاًل

ٞ ايخػـط األزْـ٢ األْسي  ، ايػاَطا٥ٞ( 7) م ، ةـاضٜذ املػـًُني  ، غـامل ; 119م ، ػـ

 .350م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ; 170
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  ِ ٭ٲاال فٚاا٦ذ ٽلّنااخ ٱٌهّااخ ًث٦اا٘   ، أٽااب ٥ٺااَ اٹٖاا٦ْل اٹاالافٺ
ل اٹٌاؽل اؾبٶنبٍاِ  ٽنبٰٝ اٹ٪وة األځلٹَِ ٹَْٞوح اؾبزپوك ّٲْب ثڀ ٥ج

ٻ 768ىاا/ 151 ئم ٱبٻ ثضٌهح ثوثوّخ فٞاريح يف مشابٷ ّاوٯ األځالٹٌ ٍانخ     
٭ابٹز٬  ، ًاك٥َ اٹنَت اٹٮبٝپِ ًك٥ب اٹنبً ئىل ا٥زنبٯ اٹال٥ٌح اٹ٦ٺٌّاخ  

 ؽٺاااو اٹٶاااضري ٽاااڀ اٹربثاااو ٢٥ًاااټ أٽاااوه صاااټ ٍااابه ئىل ٽنٞٲاااخ ّااانزربّخ    
Santebria
٥ًٺااَ ئصااو مٹااٴ رااوأً األٽااري ٥جاال اٹااوظبڀ اٹاالافٸ      ، (1)

، ئت أاب مل رَز٤ٞ ٽڀ اٹ٢ٮو ًاإلّٲب٣ ثاو ، ظبٺخ ٥َٶوّخ ٵجريح ٹٲزبٹو
ألځو مل ّٲلٻ ًّزٖابكٻ ٽا٤   ، (2)ئم ٵبٿ ّٲْب ّزج٤ فٞخ ٥َٶوّخ فبٶپخ

ٹنٹٴ ٥بك األٽري ٥جل اٹوظبڀ ئىل ٱوٝجاخ ٥ًيال ئىل   ، اػبِْ األځلٹَِ
ِ   (3)ًايل ٽلّنااخ ٝٺْٞٺااخ ؽجْاات ثااڀ ٥جاال اؾبٺااٴ    ، ثٲپاا٤ صااٌهح اٹٮاابٝپ

ؽجْت ٥ٺَ ّانزربّخ ٍاٺْپبٿ ثاڀ ٥ضپابٿ ثاڀ ٽاوًاٿ ثاڀ أثابٿ         ٭بٍزقلٻ 
ًأٽاو ثابٹٲج٘   ، ثڀ ٥ضپبٿ ثڀ ٥ٮبٿ ًاٍنل ٽيپخ اٹل٭ب٣ ٥نيب ٙل ّاٲْب 

ًٹٶڀ األفري ٦ّو ثزٮٌٯ ٱٌارو ٭بمبله ٽاڀ اػبجابٷ ًاٍازٌىل ٥ٺاَ     ، ٥ٺْو
ث٦اال مٹااٴ شبٶااڀ ّااٲْب ٽااڀ ، ّاانزربّخ ًٱزااٸ ًاٹْيااب ٍااٺْپبٿ ثااڀ ٥ضپاابٿ 

٭ٲاال أّاابه اثااڀ األصااري ئىل أځااو   ، نخ ځٮَاايباٹَااْٞوح ٥ٺااَ ٱٌهّااخ يف اٹَاا  

                                                 

ٌ بأصٛاظ َس١ٜٓ غامل، ٜٓظط: ابٔ ( 1) ٍ طًٝط١ً ٚةتك َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعس َٔ أعُا

 .171; ٜاقٛج، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، م 19غايا، ؾطص١ األْؿؼ، م 

 .11-107م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ( 2)

ٔ عبس املًو بٔ عُط بٔ عبس املًو بٔ َـطٚإ زخـٌ األْـسيؼ    ٖٛ صبٝا ب( 3)

  ٌ ؾـٛبٙ طًٝطًـ١   ، ٚناْـث يـ٘ َهاْـ١ نـبري٠ عٓـس األَـري      ، قبٌ األَـري ايـساخ

اذت١ً ، ابٔ ابباض: ٜٓظط، ٚةٛيف يف أٜاَ٘ ٚؾٗس رٓاظة٘ ٚق٢ً عًٝ٘، ٚأعُاهلا

 .2/10، 1/62، املػطب يف ص٢ً املػطب، ابٔ غعٝس; 60-1/59، ايػريا٤
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 .  (1)))٩ٺت ٥ٺَ ځبؽْخ ٱٌهّخ ًأ٭َل يف األهٗ((
ًثاانٹٴ فوعااذ ٱٌهّااخ ٽااڀ ٍااْٞوح ؽٶٌٽااخ ٱوٝجااخ ًفٚاا٦ذ ئىل   

ًيف ، (2)ّٲْب اؾبٶنبٍِ ث٦ل أٿ ٱبٻ ثٲزٸ ًاٹْيب دبَب٥لح أىٺايب ٽاڀ اٹربثاو   
 ٻ فاوط األٽاري ٥جال اٹاوظبڀ شاِْ ٵاجري ٭َابه ئىل أٿ       773ىا/157ٍنخ

ًٱال ّالك ٥ٺاَ اٹربثاو ٽاڀ أىٺايب ألااټ ٵابځٌا         ، ًٕٸ ئىل ٽلّناخ ٱٌهّاخ  
ًارجا٤ اٹضابئو   ، ٭ٲزٸ اٹٶضري ٽنايټ تٍاْپب ٵجابه هعابتصبټ    ، ٽٌاٹ  ٹْٲْب

ّٲْب اٹنُ ٭وّ شپ٥ٌو ًرج٦او األٽاري اٹالافٸ ئت أځاو مل َّاز٤ٞ اٹٲاج٘       
ٻ ئم ٍاري  774ىاا/ 158ًرٶاوه مٹاٴ ٍانخ    ، (3)٥ٺْو ٭ٶو هاع٦بً ئىل ٱوٝجاخ 

ٽري اٹلافٸ عْْبً قفو ٹٲزبٷ ّٲْب ٹٶنو ا٥زٖټ دبٮابهى اػبجابٷ ٵ٦بكراو    األ
ٻ 775ىااا/159ًيف ٍاانخ ، (4)٭٦اابك اػبااِْ ئىل ٱوٝجااخ كًٿ أٿ ّناابٷ ٽنااو    

أهٍٸ األٽري اٹلافٸ ٱٌاراو ٽاوح أفاوٍ ئىل ٱٌهّاخ ًكفٺايب ًځٶاٸ ثابٹربثو        
ًٱل ٥ٺٰ اثاڀ ٥اناهُ   ، اٹنّڀ أ٥بځٌا ّٲْب ئت أٿ األفري شبٶڀ ٽڀ اٹٮواه

 .(5)((ًأمؿبټ ٵضرياً فٺٲب ٽنيټ ًٱزٸ، ...ٺَ مٹٴ ثٲٌٹو0 ))٥
ث٦ل مٹٴ ٦ًٙذ ؽٶٌٽخ ٱوٝجخ فٞخ أفوٍ ٹٺٲٚابء ٥ٺاَ صاٌهح    

٭ااأشبوا ثااو ٭ٲاازاله  ، مٹااٴ ثااأٿ اٍاازپبٹذ اصاان  ٽااڀ إٔااؾبثو   ، ّااٲْب
ًاؽزيا هأٍو ًرٌعيب ثو ئىل األٽري ٥جل اٹوظبڀ اٹلافٸ ًٵبٿ مٹاٴ  

                                                 

 .100م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ( 1)

  .104م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ابٔ األحري( 2)

األْسيؼ َٔ ايهاٌَ ، ابٔ األحري; 111م ، أخباض زتُٛع١، َؤيـ زتٍٗٛ( 3)

  .22/165، ْٗا١ٜ األضب، ايٜٓٛطٟ; 104م ، يف ايتاضٜذ

  .104م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ابٔ األحري( 4)

 .2/55، ايبٝإ املػطب( 5)
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خ ٱٌهّخ ئىل ؽٚريح ؽٶٌٽاخ  ًثنٹٴ ٥بكد ٽلّن، (1)ٻ776ىا/ 163ٍنخ
ٱوٝجخ ث٦ل ثٲْذ ٽَوؽبً ٹٺ٦پٺْبد ثا  ٱاٌاد اإلٽابهح ًأځٖابه ّاٲْب      

 .  اؾبٶنبٍِ ؾبلح ر٤َ ٍنٌاد
ًّجلً أٿ ثوثو ٱٌهّخ ثٲٌا ؽبځٲ  ٥ٺَ ؽٶٌٽخ ٱوٝجاخ ؾباب إٔابذبټ    
أصنبء صاٌهح ّاٲْب ٭ٶابځٌا ٥ٺاَ اتٍاز٦لاك ٹالځٚاپبٻ ألُ فابهط ٥ٺاَ         

ُ ٭٦ناالٽب صاابه أثااٌ األٍااٌ ، اٹَااٺٞخ يف  (2)ك فبپاال ثااڀ ٌٍّاا٬ اٹٮيااو
ٻ تؽٲزااو ٱااٌاد اإلٽاابهح ٭ٮااو ئىل   784ىااا/ 168عياابد ٝٺْٞٺااخ ٍاانخ 

٥ناايب فااوط ، (3)ٱٌهّااخ اٹاانّڀ هؽجااٌا ثااو ًځبٕااوًه تٍااْپب ثوثااو ځٮاايح  
األٽااري ٥جاال اٹااوظبڀ اٹاالافٸ ئىل ٱٌهّااخ ٥ًناالٽب ًٕااٺيب ٭ااوّ ٽناايب        

ذباټ   ثْنپب أكهٵذ ٱٌاد األٽري أځٖبهه ٽڀ ثوثو ځٮايح ٭اأًٱ٤  ، اٹٮيوُ

                                                 

; ابٔ األحري، األْـسيؼ َـٔ ايهاَـٌ يف    111َؤيـ زتٍٗٛ، أخباض زتُٛع١، م ( 1)

; ايٓــــٜٛطٟ، ْٗاٜــــ١ األضب، 2/55; ابــــٔ عــــصاضٟ، ايبٝــــإ املػــــطب، 105ايتــــاضٜذ، م 

ٔ خًسٕٚ، ايعو، 164ـ22/163  . 1/165; عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، 4/123; اب

ُس بٔ ٜٛغـ بٔ عبس ايط ٔ ايؿٗطٟ نإ قس غزٔ بعس َكتـٌ أبٝـ٘   ٖٛ ست( 2)

ٚبكٞ َس٠ حِ ةظاٖط أْـ٘ بكـري ٚأخـص عتـانٞ ايعُٝـإ ؾًُـا ٚحـل بـ٘ املٛنًـٕٛ          

ّ ٚارتُــع يــ٘ خًــل نــخري    784ٖـــ/ 168بايػــزٔ ؾــط لىل طًٝطًــ١ ٚشيــو غــ١ٓ   

٘ متهٔ َٔ ايؿطاض حِ عاٚز ايكتا ٌ َٔ ٖعَ٘، لب أْ ٘ األَري ايساخ ٌ ليٝ ٍ غ١ٓ ؾأضغ

٘ ؾط لىل قٛض١ٜ ؾالصكت٘ قٛاج اإلَاض٠، ٚبكٞ لىل غ١ٓ  785ٖـ/  169 ٖـ/  170ّ  ٚيهٓ

عٓــسَا متهٓــث قــٛاج اإلَــاض٠ َــٔ ةؿطٜــل مجٛعــ٘ ؾًٗــو يف قطٜــ١ َــٔ أعُــاٍ           

 . 112-111طًٝط١ً ، ٜٓظط: ابٔ األحري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م 

،  بٔ ظظتو بـٔ َـاشغؼ بـٔ بـط    بٓٛ ْؿع٠ ٜٓتػبٕٛ لىل ْؿع٠ بٔ يٟٛ ايهبري( 3)

 .496-495م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ رعّ: ٜٓظط
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ًيف ځااأ قفاااو ))أمؿباااټ ًأمىااات ، (1)األٽري))٭اااأمؿبټ ًٱزاااٸ ٭اااْيټ((
 (  2)٥بكّزيټ((

ًٱل هثٜ أؽل اٹجبؽض  ث  ثوثو ځٮيح ًفبپل ثڀ ٬ٌٍّ اٹٮيوُ 
ثٲٌٹااو0 ًٽااڀ اؾبااوعؼ أٿ ثوثااو ځٮاايح ٵاابځٌا َّااٶنٌٿ ٱٌهّااخ ًٵاابځٌا ٽااڀ  

 .  (3)أّل اؾبإّلّڀ حملپل ثڀ ٬ٌٍّ اٹٮيوُ
 ألثااِ ًَٱزااٸ، ...اؼببكصااخ ثٲٌٹااو0 ))  ًٱاال زباالس اثااڀ اتثاابه ٥ااڀ ىاانه   

ِ  ًًََٱا٤  اٹنَّيو ٭ِِ روكٍ ٽڀ ٌٍٍ إَْٔؾَبثو ٽڀ قٹَب٫ أَهْث٦ََخ ٭ِْيَب اٹْأٌٍك  ٭ِا
ِ  ًَثٺا٨  اٹْا٦بة  ٭ِِ ًَرٺ٬ اؾبيبًُ َ  ىيميزاو  ٭ِا َ  (4)ٱَاٞٺٌځخ  ئِٹَا  ًَاكُ ٥ٺا
 بكًٍََرَپَا  ٱٌهّاخ  ٽَلِّنَاخ  ٭َجٺ٨ اٹ٪وة ځَبؽَْخ ئِٹََ ًَعيو ٥ٺَ ًَٽَٚ اٹْأَؽْپَو
 ئِٿ ًَٱْااٸ، ًَٽِبئَااخ ٍااج٦  ٍاانخ ٭ِااِ ىٺااٴ أَٿ ئِٹَااَ ًفال٭ااو ّااوًكه ٭ِااِ

ٌ  ٭َٺَپَّب ٍج٦  ٍنخ ٭ِِ ٩ياه ٥جلاٹوَّؽْپَڀ  ًَاځْٲٞا٤  ٱٌهّاخ  ٥َاڀ  ٭اوّ  ثِاوِ  أؽا
ٗ  ئِٹََ ًامببى ًَؽله َ  َٕابه  صاټَّ  أّاجخ  ٩َِْاب  ٭َپَابدَ  ٝٺْٞٺاخ  ٽاڀ  هٵَبځَاخ  ئِٹَا
 .  (5)((ىُنَبٹٴ

ٻ( زباوٳ  852-821ىاا/ 238-236ڀ اٹضابځِ) ًيف ٥يل األٽري ٥جل اٹوظب
كبب ك٭٤ اٹٲبئل األځلٹَاِ ٥جال اهلل   ، ثوثو ٱٌهّخ ًٽبهكح ًفوعٌا ٥ڀ اٹٞب٥خ

ًٱل ٥ٺٰ ثاڀ ؽجابٿ ٥ٺاَ    ، ٻ826ىا/211ئىل ٽيبطبزيټ ٍنخ (6)ثڀ ٵٺْت
                                                 

 .112م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ابٔ األحري( 1)

 .58-2/57، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ( 2)

 .27م ، حٛضاج ايوبط يف األْسيؼ، صػني( 3)

 .553م ، اض ايبالزآح، ايكعٜٚا: ٜٓظط، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ بايكطب َٔ بػط١( 4)

 .353-2/352، اذت١ً ايػريا٤( 5)

ٖٛ أخـٛ عـاَط بـٔ نًٝـا بـٔ حعًبـ١ بـٔ عبٝـس ادتـصاَٞ قا٥ـس األَـري عبـس             ( 6)

 =ٚقس اؾتٗط عبس اهلل بٔ نًٝا مبضاضب١ أغط٠ با قػٞ يف، ايط ٔ ايساخٌ
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مٹٴ ثٲٌٹاو0 ))٩ًايا ٭ْياب أّٚابً ٥جال اهلل ثاڀ ٵٺْات ثاڀ ص٦ٺجاخ اػباناٽِ           
ىغااټ ، (1)ب اځزاايَ ئىل أٻ ٍااو٩ ٭ٺپاا، ٭االفٸ ٱٌهّااخ، ثوثااو أىااٸ ٽاابهكح

ًٱزاااٸ ٱٌٽااابً ٽاااڀ  ، ٭أ٭َااال ٥َاااٶوه، ٥ٺْاااو ٹااات ثاااڀ فبٹااال يف اٹربثاااو 
ِ ، ًعٌىيټ يف ، (3)٥ًجْال اهلل ثاڀ ٥پاو اٹٖاٌيف    ، (2)ٽنيټ ٽوًاٿ اػبٺْٲا

 .  (4)ًثٞٺذ اٹٖبئٮخ((، ًرٮوٯ اٹنبً، أٵضو ٽڀ صالص  ٽڀ فْبهىټ
      ِ  ًّجاالً أٿ ٽٌٱاا٬ ثوثااو ٱٌهّااخ ًث٦اا٘ ٽناابٰٝ اٹ٪ااوة األځلٹَاا
اؾب٦بهٗ ؼبٶٌٽخ ٱوٝجخ ٱل ع٦ٺيب ٭ْپب ث٦ل ٽٺغأ ازپِ ذباب ث٦ا٘   
اٹْقٖااْبد اؽببهعااخ ٥ااڀ اٹٞب٥ااخ ًٽناايټ ٽياابعو ثااڀ ٍااٺْپبٿ ثااڀ      

ئت أځاو  ، (5)ٽبهر  ًىٌ ٽڀ إٔؾبة اؾبزپوك فبپاٌك ثاڀ ٥جال اػبجابه    
ٻ ٭الؽٲزااو ٱااٌاد  833ىااا/ 218اځْااٰ ٥نااو ىااٌ ًأثااٌه ٍااٺْپبٿ ٍاانخ 
ٸ ٍااٺْپبٿ ٭ْپااب هعاا٤ ٽياابعو ثااڀ اإلٽاابهح األځلٹَااْخ ًشبٶنااذ ٽااڀ ٱزاا

ًث٦اال ٽٌاعياابد ٽاا٤ ٱااٌاد  ، ٍااٺْپبٿ ئىل فبپااٌك ثااڀ ٥جاال اػبجاابه  

                                                                                                

 .1/161، اذت١ً ايػريا٤، ابٔ ابباض: ٜٓظط، ايخػط األع٢ً=

املكتبؼ ) يًضكب١ ، ابٔ صبإ: ٜٓظط، بني َاضز٠ ٚقٛض١ٜ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةكع( 1)

  .(132ٖاَـ ) 561م ، ّ ( 846-796ٖـ/ 180-232

ٖٚٛ ٚايس عبس ايط ٔ بٔ َطٚإ ادتًٝكٞ ايصٟ حاض يف عٗس األَري ستُس ( 2)

 ٞ ، ّ يف اذتازحـ١ أعـالٙ   826ٖــ/  211ٚقتـٌ َـطٚإ غـ١ٓ    ، بٔ عبس ايط ٔ ايخـاْ

 .421م ، ّ ( 846-796ٖـ/ 232-180ؼ ) يًضكب١ املكتب، : ابٔ صبإ: ٜٓظط

  .مل صتس ي٘ ةطمج١( 3)

 .421م ، ّ ( 846-796ٖـ/ 232-180املكتبؼ ) يًضكب١ ( 4)

ٜطرع ْػا ستُٛز بٔ عبس ادتباض بٔ ضاص١ً لىل قب١ًٝ َكُٛز٠ ايوبطٜـ١ حـاض   ( 5)

ّ،  839ٖــ/  225يف َاضز٠ ٚغٝطط ع٢ً بعض َٓاطل غـطب األْـسيؼ حـِ قتـٌ غـ١ٓ      

 . 445-436ّ (، م  846-796ٖـ/ 232ـ180ابٔ صبإ، املكتبؼ)يًضكب١ ظط: ٜٓ



051 

اإلٽااابهح ىاااوة فبپاااٌك ثاااڀ ٥جااال اػبجااابه ًإٔاااؾبثو ئىل اٹٮٌځَاااٌ       
 ِ ٻ( ٽٺاٴ عٺْٲْاخ ًثٲاِ    841-791ىاا/  175-227)  Alfonso IIاٹضابځ

٥نااله ٽاالح ئت أځااو ځاالٻ ث٦اال مٹااٴ ٥ٺااَ ٭٦ٺزااو ًٵبراات األٽااري ٥جاال     
ِ يف اٹوع٣ٌ ئىل اٹٞب٥خ ٭جنٷ ٹاو األفاري األٽابٿ ًٹٶاڀ     اٹوظبڀ اٹضبځ

 .  (1)ٻ ًٍجَ أىٺو 839ىا/225ٽٺٴ عٺْٲْخ اٵز٬ْ أٽوه ًٱزٺو ٍنخ
ئت أٿ ٽياابعو ثااڀ ٍااٺْپبٿ ثااڀ ٽاابهر  شبٶااڀ ٽااڀ اؿبااوة ًؼبااٰ    

ًٱل أّابه اثاڀ ؽْابٿ ئىل    ، دبلّنخ ٱٌهّخ ًاؽزپَ ذبب يف اٹَنخ ځٮَيب
٥ٺااَ ٽااب  ، يف ىاانا اٹٌٱااذ .. ٭بځٲٚااَ أٽااو فبپااٌك  .مٹااٴ ثٲٌٹااو0 )) 

ئت ٽيبعو ثڀ ٍٺْپبٿ ثاڀ ٽاور  ى٥اْپيټ يف عُپ٦ََْْاخ ٽاڀ      ، ًٕٮنبه
٭وٍبٿ إٔاؾبثو ؼبٲاٌا دبلّناخ ٱٌهّاخ ًذباب ٌّٽئان ٱجبئاٸ قبزٺٮاخ ٽاڀ          

ٽاا٤ ٱااٌٻ ٽااڀ ، ًٽٖااپٌكح ٩ًريىااټ (3)ًٕاانيبعخ (2)ٽااڀ أًهثااخ، اٹرباثااو
٭ٺپاب عابءىټ ٽيابعو ٥اوٗ ٥ٺاْيټ ځٮَاو ًك٥ابىټ        ، اٹجٺلّ  ًاٹ٦غټ

ًٵابٿ ٱزاٸ فبپاٌك    ، ٭أٱابٻ ٥نالىټ  ،  اٹٲْبٻ ٭بٍزغبثٌا ٹو ٭أٝب٥ٌهئىل
 .  (4)ثڀ ٥جل اػبجبه ٍنخ عبٌ ٥ًْوّڀ ًٽبئز ((

أٽب اؾبلح اٹت ثٲبىب ٽيبعو ثڀ ٍاٺْپبٿ ثاڀ ٽاور  يف ٱٌهّاخ ًىاٸ      
ٵبٿ ٥ٺَ ٝب٥خ ؽٶٌٽخ ٱوٝجاخ أٻ ت ٭ااٿ اؾبٖابكه اؾبزاٌ٭وح مل رٌٙاؼ      

                                                 

 .445-444م ، ّ( 846-796ٖـ/ 232-180املكتبؼ )يًضكب١ ، ابٔ صبإ( 1)

ّ  : ٜٓظـط ، ٜٓتػبٕٛ لىل أٚضب١ بٔ بطْؼ بٔ َاشغؼ بـٔ بـط  ( 2) مجٗـط٠  ، ابـٔ صـع

 .495م ، أْػاب ايعطب

مجٗط٠ ، ابٔ صعّ: ٜٓظط، ٔ بطٜٓتػبٕٛ لىل قٓٗار١ بٔ بطؽ بٔ َاشغؼ ب( 3)

 .495م ، أْػاب ايعطب

  .445م ، ّ ( 846-796ٖـ/ 232-180املكتبؼ ) يًضكب١ ( 4)
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ألځلٹَِ تٍْپب يف ٽلّنخ مٹٴ ًٹٶڀ رٌٞهاد األؽلاس يف اٹ٪وة ا
ىناابٳ ٵٺاايب رااٌؽِ ثااأٿ اٹٌٙاا٤ يف ٽلّنااخ ٱٌهّااخ  (1)ٽاابهكح ًصااٌهح اٹربثااو

 .  ثٲِ ثْل أىٺيب ٽلح ٽڀ اٹيٽڀ
ًٱل ر٦وٙذ ٽلّنخ ٱٌهّخ يف ٥يال األٽاري فبپال ثاڀ ٥جال اٹاوظبڀ       

ئم ، ٻ( ؿبغپااابد اٹنٖااابهٍ األٍاااجبٿ 886-852ىاااا/ 273-238اٹضااابځِ)
ٻ( اځْاا٪بٷ 866-853ىااا/252 -236اځزاايي ٽٺااٴ عٺْٲْااخ أهكًځْااٌ األًٷ)   

٭٦اارب اااو كًّااوح   ، ؽٶٌٽااخ ٱوٝجااخ ثبٹٲٚاابء ٥ٺااَ اٹزپااوكاد اٹلافٺْااخ    
صااټ ىاابعټ ٽلّنااخ ، ًشبٶااڀ ٽااڀ أٍااو ًايل اؾبلّنااخ ، ًىاابعټ ٽلّنااخ ٱٌهّااخ
  .  (2)٥ًبس يف رٺٴ اؾبنبٰٝ اؽبواة ًاٹلٽبه، ّٺپنٲخ ًىيٻ اؾبَٺپ 

ِ ظبٺاخ  ٥ًٺَ ئصاو مٹاٴ ٍاري األٽاري فبپال ثاڀ ٥جالاٹوظبڀ اٹضابځ        
٥َااٶوّخ ئىل اٹْااپبٷ اتٍااجبځِ أًىل ٱْبكصبااب ئىل ًٹااله اؾبناانه ًافاارتٯ    

ًشبٶااڀ ٽااڀ ىيميااخ اٹنٖاابهٍ يف ٵااٸ ٽااٌٝڀ ًًٕااٸ ئىل    ، أٹجااخ ًاٹٲااال٣
 .  (3)ٻ865ىا/251ًّإهؿ اثڀ األصري مٹٴ ثَنخ، ثنجٺٌځخ ٥ًبس يف ځٌاؽْيب

ًاٹااواعؼ أٿ ؽٶااټ ٱٌهّااخ قٷ ئىل أؽاال أثنبئيااب ٽااڀ اٹربثااو ًىااٌ       
ُ  فبپل ثڀ ر ًٱال أّابه ئىل مٹاٴ اثاڀ     ، (4)بعْذ ثڀ ٽناب٣ اؾبٖاپٌك

                                                 

ــاضٜذ : ايػـــطب األْسيػـــٜٞٓظـــط ايتؿاقـــٌٝ عـــٔ حـــٛضاج ايوبـــط يف  ( 1) غـــامل ةـ

 .َٚا بعسٖا 243م ، بطًٝٛؽ اإلغال١َٝ

  .1/360، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ( 2)

زٚي١ اإلغالّ ، عٓإ: ٜٓظط أٜها; 193م ، ايهاٌَ يف ايتاضٜذ األْسيؼ َٔ( 3)

  .1/360، يف األْسيؼ

ٔ  َػـعٛز  بٔ َٓاع بٔ ةارٝث بٔ ستُسٖٛ ستُس بٔ ةارٝث ( 4) ٔ  ايؿـطش  بـ  بـ

، املكُٛزٟ َـٔ أٖـٌ دتساْٝـ١ ٚقٛضٜـ١ حـِ ةٛاضحـث أغـطة٘ اذتهـِ ٖٓـاى          ضاؾس

  .501م ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ابٔ صعّ: ٜٓظط
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 ٽناب٣  ثاڀ  ربعْاذ  ثاڀ  فبپال  ثاڀ  ربعْاذ  ثڀ ًٽ٦ٌَكؽيٻ ثٲٌٹو0 ))
، ًعالّه  ًأثاٌه  ىاٌ  ٽابهكح  ٕابؽت ، هاّال  ثاڀ  اٹٮاوط  ثاڀ  ٽَا٦ٌك  ثڀ

   .  (1)..((،.ًػبلاځْخ ٱٌهّخ إٔؾبة ًٵبځٌا
ًثَجت اٙٞواة األٽٌه ًٵضاوح اٹضاٌهاد ٥ٺاَ ؽٶٌٽاخ ٱوٝجاخ ٝپا٤       

ربعْاااذ اؾبٖاااپٌكُ دبااال ځٮاااٌمه ئىل ثٲْاااخ ٽنااابٰٝ اٹ٪اااوة  فبپااال ثاااڀ
ًٱال  ، األځلٹَِ ٭يبعټ ٽبهكح ًكفٺايب ًأفاوط ٽنايب اٹ٦اوة ًثوثاو ٵزبٽاخ      

 ٽااڀ ربٵْااذ ثااڀ فبپاال ٵاابٿأّاابه اثااڀ فٺاالًٿ ئىل مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))    
 ًذباب  ٽابهكح  ئىل ًىؽا٬ ، فبپل األٽري أّبٻ اٹض٪و ثنبؽْخ ًصبه، ٽٖپٌكح
، ٽناايب ئفااواعيټ يف اؼبْٺااخ پااٸ٭أ٥، ًٵزبٽااخ اٹ٦ااوة ٽااڀ عناال ٌّٽئاان
ًزباابٹ٬ ٽاا٤ ٥جاال اٹااوظبڀ ثااڀ ٽااوًاٿ   ( 2)((ٽٖااپٌكح ًٱٌٽااو ىااٌ ًځيؿبااب
ئم ٍااب٥له ٥ٺااَ اؽاازالٷ ٽاابهكح ًيف ٽٌاعيااخ ٱااٌاد ؽٶٌٽااخ   (3)اػبٺْٲااِ

ئت أٿ ىاانا اٹزؾاابٹ٬ مل ثاالٻ   ، (4)ٱوٝجااخ اٹاات أهٍااٺيب األٽااري فبپاال    

                                                 

  .501م ، أْػاب ايعطب مجٗط٠( 1)

 .4/171، ايعو( 2)

نإ أبٛٙ َطٚإ قس متطز يف َس١ٜٓ َاضز٠ يف عٗس األَـري اذتهـِ بـٔ ٖؿـاّ     ( 3)

ٞ    816ٖـ/ 201غ١ٓ  ٚقـس  ، ّ ٚبعسٖا ضرع لىل طاع١ األَري عبـس ايـط ٔ ايخـاْ

صهِ َس١ٜٓ بطًٝٛؽ ٚقاّ ببٓا٥ٗا بإشٕ َٔ األَري  خًـ عبس ايط ٔ أبٛٙ يف

ستُس ٚأغؼ يـ٘ لَـاض٠ َػـتك١ً ؾٝٗـا صتـ٢ اْتععٗـا َـِٓٗ عبـس          عبس اهلل بٔ

ٕ  : ٜٓظـط ، ّ  929ٖــ/  317ايط ٔ ايٓاقط غـ١ٓ   املكتـبؼ ) يًضكبـ١   ، ابـٔ صٝـا

، ايــطٚض املعطــاض، اذتُــريٟ; 376-360م ، ّ ( 880-846ٖـــ/  232-267

  .339-338، 307-1/303، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ; 93م 

 .4/171، ايعو، ابٔ خًسٕٚ( 4)
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ػبٺْٲااِ ٝااٌّالً ٭َااو٥بٿ ٽااب افزٺٮااب ًٱبٽااذ اؼبااوة ثاا  ٥جاال اٹااوظبڀ ا 
ًٱل ٥ٺاٰ اثاڀ فٺالًٿ    ، ًفبپل ثڀ ربعْذ ٵبځذ ځزْغزيب ىيميخ األفري

 ثااڀ اٹااوظبڀ ٥جاال ًثاا  ثْنااو اٹٮزنااخ ٢٥ًپااذ، ٥ٺااَ مٹااٴ ثٲٌٹااو0 ))...
 اثااڀ ٭ييٽااو ًؽبهثااو، ٥ٺْااو ٽ٢بىورااو ثَااجت ثٞٺْااًٌ ٕاابؽت ٽااوًاٿ
 ٽٖااپٌكح ٭ْيااب اٍاازٺؾټ، (1)ٹٲنااذ ٥ٺااَ ئؽاالاىب ٵبځااذ ٽااواهاً ٽااوًاٿ
 .  (2)((بٵْذر اثڀ عنبػ ٽڀ ٭ٲّٖذ

ًؾبب ٵبٿ اٹربثو ّْٶٺٌٿ ٩بٹجْاخ اٹَاٶبٿ ىنابٳ تٍاْپب ٽالٿ ٱٌهّاخ       
ًػبلاځْخ ًٽبهكح ًٵبځٌا قځناٳ ثَجت اٙٞواة األًٙاب٣ فابهط ٝب٥اخ    

ٵپب أاټ مل ّٞپئنٌا ئىل ٥جال اٹاوظبڀ اػبٺْٲاِ    ، (3)ؽٶٌٽخ ٱوٝجخ
   ٍ ٭ْااٶٺٌا ً٭الاً ًعاابءًا  ، ًرنٶْٺااو ذباټ  (4)ثَاجت ٥الٱزاو ٽاا٤ اٹنٖابه

ٽاا٤ أٽريىااټ فبپاال ثااڀ ربعْااذ   (5)ّو ىبّااټ ثااڀ ٥جاال اٹ٦يّاايئىل اٹااٌى
ًٱال زبالس ٥اڀ    ، ٭ٲجٺايټ ، ٻ875ىاا/  262ًأ٥ٺنٌا اٹٞب٥خ ًمٹٴ ٍانخ 

                                                 

املكتبؼ ، ابٔ صٝإ: ٜٓظط، ٖٚٞ َٛنع يف غطب األْسيؼ َٔ أعُاٍ َاضز٠( 1)

ٖٚٓاى َٛانع أخط٣ يف األْسيؼ ةسع٢ ، 241ٖـ/ ( م  330-300)يًضكب١ 

 .(5ٖاَـ) 249م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، ٜاقٛج: ٜٓظط عٓٗا، يكٓث

 .4/171، ايعو( 2)

  .45م  ،حٛضاج ايوبط يف األْسيؼ، ( صػني 3

حتايـ عبـس ايـط ٔ بـٔ َـطٚإ ادتًٝكـٞ َـع ايٓكـاض٣ نـس صهَٛـ١ قططبـ١،           ( 4)

ــ١     ــإ، املكتــبؼ )يًضكب ــ232ٜٓظــط ايتؿاقــٌٝ: ابــٔ صٝ ــ846ٖـــ/  267ـ ّ(، م  880ـ

 .384ـ379

ٕ ٚظٜط األَري ستُس بٔ عبس ايط ٔ ايخاْٞ، ٖٚٛ أزٜبًا ٚناةبًا بًٝػًا، قتً٘ ( 5) نا

ّ ألؾٝا٤ ناْـث بُٝٓٗـا يف صٝـا٠ أبٝـ٘ ،      886ٖـ/ 273األَري املٓصض بٔ ستُس غ١ٓ 

 .144-1/137; ابٔ ابباض، اذت١ً ايػريا٤، 449ٜٓظط: ايهب، بػ١ٝ املًتُؼ، م 
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مٹٴ اثڀ ؽْبٿ ثٲٌٹو0 ))ًٱلٻ ٥ٺَ ىبّاټ يف ٽٶبځاو طبْا٤ اٹارباځٌ     
ٽڀ ػبلاځْخ ًٱٌهّخ ٽ٤ أٽريىاټ فبپال ثاڀ ربعْاذ ثاأىٺْيټ ًأٽاٌاؿبټ       

ًأځاايؿبټ يف ، ًٍااوّ ثٲاالًٽيټ، ٭ٲجٺاايټ ىبّااټ، ٽنؾبّاا  ئىل اٹٞب٥ااخ
 .  (1)..((.أٱبٹْټ ٽبهكح

ًّجااالً أٿ ٽلّناااخ ٱٌهّاااخ ٱااال فٚااا٦ذ ٭ْپاااب ث٦ااال ٹَاااْٞوح ٥جااال  
اٹوظبڀ اػبٺْٲِ ث٦ل أٿ ٩بكهىب فبپال ثاڀ ربعْاذ اؾبٖاپٌكُ ئىل     

ئم اٍزٌىل اػبٺْٲِ ٥ٺَ ٱَټ ٵاجري ٽاڀ ٽنٞٲاخ اٹض٪او األكځاَ      ، ٽبهكح
 .  (4)ىنبٳ (3)لّڀًٕبه هئٌْ اؾبٌٹ، (2)األځلٹَِ دبب ٭ْيب ٱٌهّخ

ٵپب ر٦وٙذ ٽلّنخ ٱٌهّخ ؿبغپبد اٹنٖبهٍ األٍجبٿ يف ٥يال ٽٺاٴ   
ئم ، ٻ(939-866ىاااا/252-297)Alfonso IIIعٺْٲْاااخ اٹٮٌځَاااٌ اٹضبٹاااش 

ىاابعټ األفااري ثٲٌارااو اؾبلّنااخ ث٦اال أٿ ٥اارب اااو كًّااوح ئىل أهاٙااِ اٹض٪ااو   
األكځَ ًًٕٸ ئىل ٙٮب٫ او ربعخ ًىبعټ ٽالٿ ٱٌهّاخ ًٱٺپوّاخ ًٽابهكح     

ًٹٶناو شبٶاڀ ٽااڀ   ، ئت أځاو مل َّاز٤ٞ اتؽزٮابٟ ذباب    ، ًّاٺپنٲخ ( 5)ثابىً ً
 .(6)اؼبل ٽڀ ىغپبد اؾبَٺپ  ٥ٺَ ٽنبٰٝ ؽٶپو ًئث٦بك فٞوىټ ٥نيب

                                                 

  .363م ، ّ ( 880-846ٖـ/  267-232املكتبؼ )يًضكب١ ( 1)

  .259م ، ايخػط األز٢ْ األْسيػٞ، ايػاَطا٥ٞ( 2)

ِ ٖٚــِ األغــبإ غــهإ ايــبالز ايــصٜٔ زخًــٛا   ( 3) ، اإلغــالّ ٚأقــاَٛا يف َٛانــعٗ

 .469م ، ؾزط األْسيؼ، َؤْؼ: ٜٓظط

  .108م ، ةاضٜذ اؾتتاح األْسيؼ، ابٔ ايكٛط١ٝ( 4)

ٕ : ٜٓظــط ، َسٜٓــ١ ةكــع يف غــطب األْــسيؼ يف ايوةػــاٍ اذتايٝــ١     ( 5) ، ابــٔ صٝــا

  .421م ، ّ(846-796ٖـ/ 232-180املكتبؼ )يًضكب١ 

 .1/361، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ( 6)
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ٻ( 961-912ىااا/ 353-333ًيف ٥ياال اؽبٺْٮااخ ٥جاال اٹااوظبڀ اٹنبٕااو)
ًمل رٶااڀ اٹنٖاآٌ اؾبزااٌ٭وح رٮٖااؼ ٵااضرياً ٥ااڀ األًٙااب٣ يف ٽلّنااخ      

ٱ٦يااب اٹض٪ااوُ يف أٱٖااَ اٹ٪ااوة ثاا    ًٹ٦ااٸ مٹااٴ ثَااجت ٽٌ ، ٱٌهّااخ
ًىْپناخ األؽالاس اٹٶاجريح اٹات       Leonؽلًك اؾبَٺپ  ًكبٺٶاخ ٹْاٌٿ  

ًٱ٦ااذ ٍااٌاءً ثاا  اػباابځج  اإلٍااالٽِ ًاٹنٖااواځِ أٻ كافااٸ كًٹااخ        
ًٹٶااڀ اؾبَااٺپٌٿ ، (1)اؾبَااٺپ  يف األځاالٹٌ ٥ٺااَ اىزپبٽاابد اؾبٖاابكه 

َ زبٖا   ٽڀ أعٸ احملب٭٢خ ٥ٺْيب ٥ًٺَ ثٲْخ ٽنبٰٝ اٹض٪او ٥پٺاٌا ٥ٺا   
اؼبالًك ٥ٺاَ ٝاٌٷ فاٜ ااو ربعااخ ًٽاب ثْناو ًثا  اٹَاٮٌػ اػبنٌثْااخ          
ػبجاابٷ اٹْاابهاد ظببّااخ ٹٞٺْٞٺااخ ًٱٌهّااخ ًٱٺپوّااخ ًٽااب دبَاازٌاىب ٽااڀ     

ًٱاال اٍاازٮبك األځلٹَااٌْٿ ٽااڀ اٹٞج٦ْااخ اػب٪وا٭ْااخ      ، اؾباالٿ األځلٹَااْخ 
إلځْاابء ٍااْبط ٽااڀ اؼبٖااٌٿ ًاٹٲااال٣ ؼبپبّزاايب ًاٹاات ٵبځااذ زبپااٸ     

 .  (2)وثْخ فٖبئٔ ر٦ٺْپْخ ئٍالٽْخئٙب٭خ ؽبٖبئٖيب اؼب
ًّٮيټ ٽڀ ث٦٘ اٹنٌٖٓ أٿ ٽلّنخ ٱٌهّخ ر٦وٙاذ أّابٻ اؽبٺْٮاخ    

ٻ( ئىل ظبٺااخ ٥َااٶوّخ   976-961ىااا/ 366 – 353اؼبٶااټ اؾبَزنٖااو) 
                                                 

ٜأةٞ يف َكس١َ شيو صطناج ايتُطز اييت ؾٗسةٗا األْسيؼ يف ايطبع األخـري  ( 1)

َــٔ ايكــطٕ ايخايــد اهلزــطٟ / ايتاغــع املــٝالزٟ ٚايــيت اغــتُطج صتــ٢ عٗــس عبــس     

ايــط ٔ ايٓاقــط ٚايــيت أخــصج َٓــ٘ ايهــخري َــٔ ايٛقــث ٚادتٗــس صتــ٢ متهــٔ َــٔ   

خًٝـ١ اإلغـال١َٝ   لمخازٖا بغُٝا صطن١ ابـٔ صؿكـٕٛ، ٜٓظـط عـٔ ادتبٗـ١ ايسا     

َٚا بعسٖا; ٚع٢ً قعٝس ايعالقـ١   1/308آْصاى: عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، 

َع ايٓكـاض٣ اظزازج ٖزُـاةِٗ عًـ٢ األضانـٞ اإلغـال١َٝ بػـبا ظـطٚف صهَٛـ١         

ّ يف األْسيؼ  َٚا بعسٖا.  1/357قططب١ أعالٙ، ٜٓظط ايتؿاقٌٝ: عٓإ، زٚي١ اإلغال

 .169م ، ألْسيػٞايخػط األز٢ْ ا، ايػاَطا٥ٞ( 2)
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ځٖااواځْخ شبٶنااذ ٽااڀ اٱزؾبٽيااب ٥ًاابصٌا ٭ْيااب ئت أاااټ اځَااؾجٌا ٽناايب    
ًىٌ ٽاب  ، ٻ 964ىا/  353زبذ ٙ٪ٜ اٹٲٌاد اإلٍالٽْخ ًمٹٴ ٍنخ 

 يف اػبالٹٲاااخ ٝپااا٤ اٹنبٕاااو ً٭ااابح ًألًّٷأّاابه ئٹْاااو اؾبٲاااوُ ثٲٌٹاااو0 )) 
 ٩نال  ثاڀ  ٭ومٹنال  ثٺال  ًاٱازؾټ ، ثنٮَاو  اؾبَزنٖاو  اؼبٶټ ٭٪يا، اٹض٪ٌه
 ًٵابٿ ، ..،.ًاٍازجبؽيب  ٥ناٌح  ً٭زؾياب  (2)اّازج   ّنذ ٭نبىٷ، (1)ّٺت
 اؼبٶااټ ٭ااأ٩ياه، اځاازٲ٘ ٱاال (4)اٹجْااٶنٌ ٽٺااٴ (3)همٽااري ثااڀ ّاابلبخ
 (7)اػبالٹٲاخ  ٽٺاٴ  ًعبء، اٹ٦َبٵو يف (6)ٱَٞخٍو ٕبؽت (5)اٹزغْ ّ

                                                 

، ّ 969ٖــ/  359ٜككس ب٘ ؾطْاْـس نْٛخايـد أَـري قؿـتاي١ ايـصٟ ةـٛيف غـ١ٓ        ( 1)

  .168م ، ايبؿهٓؼ، ايعًٝاٟٚ: ٜٓظط

ٖٚٛ َٔ صكٕٛ ايخػط األع٢ً قاٍ عٓ٘ ابٔ صٝإ عٓس صسٜخ٘ عٔ غـع٠ٚ َـْٛـ   ( 2)

ّ: صكٔ قاؾة٠ َٛضف ٖٚٛ  920ٖـ/  308اييت قاّ بٗا عبس ايط ٔ ايٓاقط غ١ٓ 

 . 163ّ (، م 941ـ912ٖـ/ 330ـ300كٔ ؾٓث اؾتبني، املكتبؼ)يًضكب١ ص

-314ٜٚككس ب٘ ًَو ايبؿهٓؼ غطغٝ٘ ؾاصت١ األٍٚ ايصٟ صهِ يًُس٠ ( 3)

 .168، 152م ، ايبؿهٓؼ، ايعًٝاٟٚ: ّ ( ٜٓظط 969-926ٖـ/ 359

ةكع بالز ايٝؿهٓؼ مشاٍ ؾب٘ رعٜط٣ أٜبريٜا ٖٚٛ لقًِٝ ميتس عو ربـاٍ  ( 4)

طبٝــ١ عًــ٢ اذتــسٚز َــا بــني ؾطْػــا ٚأغــباْٝا صتــ٢ ؾــاط٤٢ خًــٝس     ايــوج ايػ

 .24، ايبؿهٓؼ، ايعًٝاٟٚ; 2/894، املػايو ٚاملُايو، ايبهطٟ: ٜٓظط، بػهاٟ

ٖـٛ عتٝــ٢ بــٔ ستُـس بــٔ ٖاؾــِ ايتزــٝب قـاصا ايخػــط األعًــ٢ ٚقاعسةــ٘    ( 5)

ــس ايــط ٔ نــس         ــٔ عب غطقػــط١ اغــتسعاٙ اذتهــِ املػتٓكــط يــسعِ غايــا ب

ّ ٚبعـس عـٛز٠ غايــا لىل    972ٖــ/  362 بـالز املػـطب غـ١ٓ    اذتػـٔ بـٔ نٓـٕٛ يف   

األْسيؼ أقب  ٚايًٝا ع٢ً املػطب لىل إٔ اغتبسي٘ اذتارا رعؿـط املكـضؿٞ   

َؿاخط ، َؤيـ زتٍٗٛ: ٜٓظط، ّ 975ٖـ/ 365ظعؿط بٔ عًٞ بٔ  سٕٚ غ١ٓ 

 .249-2/247، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ; َٚا بعسٖا 99م ، ايوبط

اٍ ؾـطم ابْـسيـ ٚعطؾـث باملسٜٓـ١ ايبٝهـا٤ يهخـط٠ ركـٗا        َس١ٜٓ ةكع مش( 6)

، اذتُــريٟ: ٜٓظــط، ٚهلــا أغــٛاض َٓٝعــ١ ٚةؿــتٗط بإْتــاش ايؿانٗــ١     ، ٚرٝاضٖــا

 .317م ، ايطٚض املعطاض

  .ٜٚككس ب٘ ؾطْاْسٚ نْٛخايد ًَو قؿتاي١( 7)
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 .  (1)((ًٱٮٸ، ځٌاؽْيب يف ٥ًبصٌا، ثٲٌهّخ ًاٽزن٦ٌا، ٭ييٽيټ، ٹنٖوه
ٻ( ثااوى كًه 1338-976ىااا/ 399-366ًيف ٥ياال اؽبٺْٮااخ ىْاابٻ اؾبإّاال)  

ٻ( 1331-976ىاااا/392-366اؼببعااات اؾبنٖاااٌه فبپااال ثاااڀ أثاااِ ٥ااابٽو)   
ٱبك اٹ٦لّال ٽاڀ اؼبپاالد     ئم، ًٍْبٍزو اػبيبكّخ ٙل اؾبپبٹٴ اٹنٖواځْخ

ًإٔااجؾذ ٽلّنااخ  ، (2)اٹ٦َااٶوّخ أؽٖااْذ أٵضااو ٽااڀ عبَاا  ظبٺااخ   
اؾبزٌعااو ئىل ٽنٞٲااخ ، ٻ 997ىااا/ 387ٱٌهّااخ كبااواً ؼبپٺزااو اٹ٦َااٶوّخ ٍاانخ

ًٱال أّابه اؾبٲاوُ    ، ئم شبٶڀ فالؿبب ٽڀ ٭زؼ اٹ٦لّل ٽڀ اؾبالٿ ، عٺْٲْخ
 ٩بىّاابً ٱوٝجااخ ٽااڀ ئٹْيااب اؾبنٖااٌه ٭قااوط، ...ئىل ىاانه اؼبپٺااخ ثٲٌٹااو0 )) 

ٍ  ٽڀ ثٲ  ٹَذ اٹَجذ ٌّٻ ثبٹٖبئٮخ  ًضبابځ   ٍاج٤  ٍانخ  آفاوح  طبابك
 ٭ٺپّاب ، ٱٌهّاخ  ٽلّنخ ٥ٺَ ًكفٸ، ًاألهث٦ٌٿ اٹضبٽنخ ٩يًرو ًىِ، ًصالضببئخ
 اٹٲااٌاٽٌ ٽااڀ ٢٥ااْټ ٥االكٌ ًا٭اابه -عٺْٲْااخ –٩ٺَْااْخ ٽلّنااخ ئىل ًٕااٸ

 ٥َاٶو  يف ٭ٖابهًا ، اؽزٮبؿبټ أمت ٥ًٺَ، هعبؿبټ يف ثبٹٞب٥خ اؾبزپَٶ 
 .  (3)..((،.ٍجْٺيټ اؾب٪بًهح يف ًهٵجٌا، اؾبَٺپ 

 يف ٱوٝجااخ ٽااڀ ٭قااوطٵپاب زباالس ٥ناابٿ ٥ااڀ ىاانه اؼبپٺااخ ثٲٌٹااو0  
َ  ٻ997ٌّٹْو 3/ىا387 ٍنخ آفوح طببكٍ ٽڀ ًاٹ٦ْوّڀ اٹضبٹش  ٥ٺا
، األځلٹَااِ األٍااٌٞٷ زبااوٳ ځٮَااو اٹٌٱااذ ًيف، اٹٮوٍاابٿ ٱااٌٍ هأً
ِ  ٱٖاو  أٽابٻ  بهٽوٍا  ٽڀ، اٹٶربٍ اٹ٪يًح ؿبنه اؾبنٌٖه أ٥له اٹنُ  أثا

                                                 

  .283-1/282، ْؿ  ايطٝا( 1)

ٟ  ; 226م ، األْسيؼ َـٔ ايهاَـٌ يف ايتـاضٜذ   ، ابٔ األحري( 2) ايبٝـإ  ، ابـٔ عـصاض

  .4/152، ايعو، ابٔ خًسٕٚ; 2/301، املػطب

 .1/414، ْؿ  ايطٝا( 3)
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 ٌ ، اٹربر٪اابيل اٹْابَٝء  حبااناء مشابت ، اٹ٪وثْااخ اٹربر٪ابٷ  ٽْاابه يف كاځا
 اٹ٪وثْااخ اٍااجبځْب اؾبنٖااٌه ًافاارتٯ، ًاٹاانفريح ًاألٱااٌاد اؾبْاابح اپااٸ
َ ، رجب٥ابً  اٹ٢٦ْپاخ  ًاألاابه  اػبجابٷ  ٦ّارب  ًىاٌ ، مشبتً  ئىل ًٕاٸ  ؽزا
 ٝوّٲااو يف ًاٍاازٌىل، اٹ٪وثااِ اٹْااپبٷ مبااٌ ىؽاا٬ صااټ، ٱٌهّااخ ٽلّنااخ
 .  (1)ًٱٺپوّخ ثبىً ٽلّنت ٥ٺَ

، (2)ٻ1333ىاااا/422ًث٦ااال ٍاااٲٌٛ اؽبال٭اااخ األٽٌّاااخ يف األځااالٹٌ ٍااانخ  
ًٵبځذ ٽنٞٲخ ٩اوة األځالٹٌ   ، اځٲَپذ األځلٹٌ ئىل كًّالد ٌٝائ٬

  ٌ ً ، (3)ر٪ٺااات ٥ٺْياااب ثناااٌ األ٭ٞااا ٱب٥ااالح   Badajozًاسبااانًا ثٞٺْاااٌ
 ئم مشاٸ ځٮاٌمىټ  ، ًٵبځذ ٽلّخ ٱٌهّخ ٙپڀ ٽنبٰٝ ځٮاٌمىټ ، إلٽبهصبټ

ؽزاَ احملاْٜ     Rio Guadianaاؾبنبٰٝ اؾبپزلح ٽڀ ٽنز٬ٖ او ًاكُ قځو
ًمشااٸ ٵاانٹٴ ٱَااټ ٽااڀ اااو ًاكُ ربعااخ مشاابتً ؽزااَ      ، األٝٺَااِ
 .  (4)ٽلّنخ ٱٌهّخ

                                                 

 .561-1/560، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ( 1)

، عٓإ: ٜٓظط، ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ غكٛ  ارتالؾ١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ( 2)

، طبةـاضٜذ ايعـ  ، ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ; 622-2/588، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ

 .217-209م 

َٚٔ قاعسةِٗ بطًٝٛؽ صهُٛا ، قب١ًٝ َهٓاغ١ ةطرع لىلبطبط١ٜ  أغط٠ِٖٚ ( 3)

 أٜسٟ ع٢ًصت٢ غكٛطِٗ ّ  1022 ٖـ/ 413بطًٝٛؽ ٚغطب األْسيؼ َٔ غ١ٓ 

، أعُــــاٍ األعــــالّ، ابــــٔ ارتطٝــــا: ٜٓظــــط، ّ 1095 ٖـــــ/ 488 غــــ١ٓاملـــطابطني  

2/180-183.  

، ةاضٜذ بطًٝٛؽ اإلغال١َٝ، غامل;  2/90، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ( 4)

 .358، 206م 
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 املبحث الثالث

 
 

 سقوط مذيهة قورية

  

 ىااا488-463ًّاايلد ئٽاابهح ثٞٺْااًٌ يف ٥ياال أٽريىااب ٥پااو اؾبزٌٵااٸ) 
-458ٱجااٸ اٹٮٌځَااٌ اٹَاابكً) ٻ( ىغٌٽاابً ّوٍاابً ٥ٺْيااب ٽااڀ  1367-1395/
مٹاٴ أٿ األفاري أهٍااٸ ئىل     Castillaٻ( ٽٺاٴ ٱْازبٹخ  1138-1365ىاا/ 532

اؾبزٌٵٸ يف ثلاّخ ؽٶپو ّٞبٹجو ثزٲلّټ األربًح ئٹْاو ًّيالكه ثْاو اٹ٦ٌاٱات     
-453ًعبء مٹٴ يف هٍبٹخ ث٦ضيب اثاڀ األ٭ٞاٌ ئىل ٌٍّا٬ ثاڀ ربّاٮ )     

ټ اٹاوًٻ ٵزابة ٽال٣    ٱبٷ0 ))ًٱل ًٕٸ ئٹْنب ٽڀ ٢٥ْ، ٻ(1136-1361ىا/533
، ًجيپاا٤ راابهح ّٮااوٯ، ّو٥اال ًّااربٯ، ًأؽٶاابٻ اٹ٦يّااي اٹٲاالّو، يف اؾبٲاابكّو

ًؾبااب مل َّااز٤ٞ رٺجْااخ ، (1)..((،.ًأؽٌاٹااو اؾبزٚااب٭وح، ًّياالك شنااٌكه اٹااٌا٭وح
ٻ 1378ىاا/  471ٝٺجو ٱبٻ دبيبطباخ ٽلّناخ ٱٌهّاخ ًاتٍازْالء ٥ٺْياب يف ٍانخ      

٣ ثٲٌٹاو0 ًيف ىنه))اٹَانخ   ًٱل أّبه ئىل مٹٴ اثاڀ أثاِ ىه  ، ًٍْٞو ٥ٺْيب
 .  (2)ٽٺٴ اٹٮنِ ٽلّنخ ٱٌهّخ ٭أفوط ٽنيب اؾبَٺپٌٿ((

ًٹ٦ااٸ ٍااٲٌٛ ٽلّنااخ ٱٌهّااخ ثْاال اٹنٖاابهٍ ّااٶٸ فٞااٌهح ًئځااناه    
ٽجٶااو ٥ٺااَ رٌاعاال اؾبَااٺپ  يف األځاالٹٌ ؽزااَ ًٕاا٬ ٍااٲٌٝيب       

                                                 

  .36م ، اذتًٌ املٛؾ١ٝ، َؤيـ زتٍٗٛ( 1)

ٕ : ٜٓظـط أٜهـاً  ; 168م ، األْٝؼ املطـطب  ( 2) ، زٚيـ١ اإلغـالّ يف األْـسيؼ   ، عٓـا

  .1080ّٖـ/473لب أْ٘ أؾاض إٔ قٛض١ٜ غكطث بٝس ايٓكاض٣ غ١ٓ 2/90
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، (1)اؾبزٌٵٸ ثڀ األ٭ٌٞ ٍٲٌٝيب ثبٹنبىٹخ ًأاب ٽإمځخ ٹٺغيّاوح ثابؽبالء  
Almoravides, Losئا٬ اٍازل٥بء أٽاري اؾباواثٞ     ٭ٲاوه أٽاواء اٹٌٞا  

(2) 
أُ ٍانخ   (3)٬ٌٍّ ثڀ ربّاٮ  ًٽٶبرجزاو ٱجاٸ ٍاٲٌٛ ٽلّناخ ٝٺْٞٺاخ      

ًىنا ٽب ٵاله ٽإٹا٬ ـبياٌٷ ثٲٌٹاو0 ))ًيف ٍانخ أهثا٤       ، ٻ1381ىا/474
ٌ      ، ًٍج٦  ًأهث٦پبئاخ  ًّاٶٌا  ، ً٭ال ٥ٺْاو طبب٥اخ ٽاڀ أىاٸ األځالٹ

، ًئ٥بځزاايټ، ٭٥ٌاالىټ ثاٽاالاكىټ ، ئٹْااو ٽااب ؽااٸ ذبااټ ٽااڀ أ٥االائيټ     
 .  (4)ًٕو٭يټ ئىل أًٝباټ((

    ٌ ًٱال أّابه يف   ، ًٵبٿ يف ٽٲلٽخ ٽڀ ٵزت ئٹْاو اؾبزٌٵاٸ ثاڀ األ٭ٞا
ؽااٸ ٽااڀ ځٶجااخ ثبؾبَااٺپ  ثَااجت ٍااٲٌٛ ٽلّنااخ ٱٌهّااخ ثْاال    هٍاابٹزو ٽااب
 ٍ ٍ  ځاٌه  ٵابٿ  ؾباب )) ًعابء ٭ْياب0  ، ًَّزنٖاوه ئىل اػبيابك  ، اٹنٖابه ا   اؿبال
 اٹٖااالػ يف ؾذًًٙاا، ٍااجْٺٴ اؽبااري ًٍااجْٸ، كٹْٺااٴ ا     اهلل أّاالٳ
 ٹاال٥ٌح ثأځااٴ اٹ٦ٺااټ ًٕااؼ، ٥يائپااٴ اػبياابك ٥ٺااَ ًًٱٮااذ، ٽ٦بؾبااٴ

                                                 

 .35م ، اذتًٌ املٛؾ١ٝ، َؤيـ زتٍٗٛ( 1)

ٜطرع ةأغـٝؼ ايسٚيـ١ املطابطٝـ١ لىل قبًٝـ١ ملتْٛـ١، لصـس٣ بطـٕٛ قـٓٗار١ َـٔ          ( 2)

ّ عًـ٢ أغـاؽ ايعكٝـس٠     1056ٖــ/  448ايواْؼ، ٚقس قاَث ايسع٠ٛ املطابطٝـ١ غـ١ٓ   

٘ ملت١ْٛ  ايس١ٜٝٓ اإلغال١َٝ ع٢ً ٜس عبس اهلل بٔ ٜاغني ادتعٚيٞ، ٚقس ةععُث قبًٝت

األْسيؼ بعس شيو، ٜٓظط: ابٔ األحري،  ادتٗاز هلصٙ ايسع٠ٛ يف بالز املػطب أًٚب حِ

; ابــٔ عــصاضٟ، ايبٝــإ املػــطب،    310-291األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ، م    

 .127-122; ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م 4/7-11

ملعٜـــس َـــٔ ، ّ 1085ٖـــ/  478غــكطث َسٜٓـــ١ طًٝطًــ١ بٝـــس ايٓكــاض٣ غـــ١ٓ    ( 3)

; 302-300يف ايتاضٜذ م  األْسيؼ َٔ ايهاٌَ، ابٔ األحري: ايتؿاقٌٝ ٜٓظط

 .4/352، ْؿ  ايطٝا، املكطٟ; 6-5/5، زٍٚ اإلغالّ، ايصٖب

  .33م ، اذتًٌ املٛؾ١ٝ( 4)
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ِ  أٿ ًعات ، ٱبكه أٱله اٹْوٳ ٩يً ٥ًٺَ، ځبٕو أ٥ي اإلٍالٻ ، رَازل٥
ٛ  ؾباب  ًرَاز٪بس ، اٹلاء أ٥ٚٸ ؾبب  ٵبځاذ  ٭ٲال ، اٹاجالء  ٽاڀ  ثابػبيّوح  أؽاب

 رَاااٺٞيب ئ٭اااواٛ ٥نااال، اهلل أىٺٶياااټ ثأمببئياااب اؾبْٞااا٬ اٹ٦ااالً ٌٝائااا٬
 ًرَاازنيٷ، ثبتؽزْاابٷ رالٝاا٬، ًاٍزْااوائيب ٵٺجاايب ًّاالح ،ًا٥زاالائيب
 ًمل، فٞااريح ثٶااٸ ًرَرتٙااَ، مفااريح ٵااٸ ٥ااڀ ؿبااب ًيااوط، ثابألٽٌاٷ 
َ ، ًاتځٲْبك اإلم٥بٿ ًكأثنب ًاٹ٦نبك، اٹزْٜٞ كأذبب ّيٷ  اٹٞابه٫  ځٮال  ؽزا
، اؾبانڀ  ثٚا٬٦  آٿ ًأّٲناٌا ، اٹنٮابك  ًاٹجبٝڀ اٹ٢بىو ٥ٺَ ًأرَ، ًاٹزالك
، ځاابهىټ عيااخ ٵااٸ يف ًاٙااٞوٽذ، اؾباالٿ ٭ززاابػا يف أٝپااب٥يټ ًٱٌّااذ
 ٽااب ىاانا ٱجااٸ ًٽااڀ، ..،.ًّااٮبهىټ أٍاانزيټ اؾبَااٺپ  كٽاابء ٽااڀ ًهًّااذ
 اهلل أ٥بكىاااب، ٱٌهّاااخ ٽلّناااخ يف ثبٹنبىٹاااخ، اهلل أ٥ااايٳ، فبٝجزاااٴ ٵناااذ
 اؾبَااٺپ   ٽااڀ  ٭ْيااب  ًٽااڀ ، ءثاابؽبال ٹٺغيّااوح  ٽإمځااخ  ًأاااب ، ٹالٍااالٻ
 .  (1)..((،.ءثبػبال

 مل َّاازغت ؿباانه اٹاال٥ٌح ئت ث٦اال ًّجاالً أٿ ٌٍّاا٬ ثااڀ ربّااٮ 
ئم ٥ااارب ثٲٌاراااو ئىل اػبيّاااوح   ، ٻ1385ىاااا/478ٍاااٲٌٛ ٝٺْٞٺاااخ ٍااانخ  

 ىاا 478ٌّٻ اؽبپٌْ ٽنز٬ٖ هث٤ْ األًٷ ٽڀ ٍنخ Algecirasاؽبٚواء
٥ٺااَ هأً ٵزْجزااو اؽبٚااواء اؾبإٹٮااخ ٽااڀ اصااين   ، ٻ1386ؽيّااواٿ  33/

 Sevillaصاټ ٍابه ٕاٌة ٽلّناخ ئّاجْٺْخ     ، (2)٥ْو أٹ٬ ٽڀ عناٌكه 
(3) 

                                                 

  .35-34، اذتًٌ املٛؾ١ٝ( 1)

ٚشنط ابٔ خًهإ إٔ عـسز ايكـٛاج   ; 90م ، ةاضٜذ األْسيؼ، ابٔ ايهطزبٛؽ( 2)

 .5/29، ٚؾٝاج األعٝإ: ٜٓظط، اييت عوج َع٘ عؿط٠ آبف َكاةٌ

: ٜٓظط، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ بٓاٖا ٜٛيٝٛؽ قٝكط ةبعس عٔ قططب١ مإْٛ َٝاًل( 3)

 .175ـ174م ، ةكِٜٛ ايبًسإ، أبٛ ايؿسا; 60ـ58م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ
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ًهرت رٲلّټ اؾبإٿ ، ًٹله ٥جل اهلل تٍزٲجبٹو (1)ًث٦ش اؾب٦زپل ثڀ ٥جبك
ًات٦ٝپااخ ٹٺغااِْ اؾبواثٞااِ ٥ٺااَ ٝااٌٷ اٹٞوّااٰ إلّااجْٺْخ ًاٍااز٦ل     

ًؾباب   ،(2)األٽو اٹانُ أٍاوّ ٌٍّا٬ ثاڀ ربّاٮ      ، ٹنٹٴ اٍز٦لاكاَ ٵجرياَ
ؽْااش ٱاالٻ ٹااو اؿباالاّب ، اٱاارتة ٌٍّاا٬ ٽااڀ اؾب٦زپاال اٍاازٲجٺو حبٮاابًح

ٌٻ اٹزاابيل ٍاابه أٽااري اؾبااواثٞ  ئىل ئّااجْٺْخ ًأٱاابٻ    ًيف اٹْاا، ًاٹزؾاا٬
 .  (3)ىنبٳ صالصخ أّبٻ

اؾبواثٞ  ًٱاٌاد  ًث٦لىب ٍبهد اٹٲٌاد اإلٍالٽْخ اؾبزپضٺخ ثٲٌاد 
ألاټ ، ًمل رنىت ٽجبّوح ئىل ٝٺْٞٺخ، ٌ ثٞٺًٌْأٽواء اٹٌٞائ٬ مب

ٵبځٌا ٦ّٺپٌٿ ئما ٭٦ٺٌا مٹٴ اّازل ر٩ٌٺايټ يف كّابه اٹنٖابهٍ ٭ْٞاٌٷ      
إاااالصبټ ًَّااايٸ ٥ٺاااَ اٹٮٌځَاااٌ اٹَااابكً ًٱٌاراااو أٿ    فٞاااٌٛ ٽٌ

٭ٚااالً ٥ااڀ مٹااٴ ٭اااٿ ًعااٌك اػبااِْ    ، ّنٲٚااٌا ٥ٺااْيټ ٽااڀ اؽبٺاا٬  
اإلٍالٽِ ثبٹٲوة ٽڀ ثٞٺًٌْ ميٶنو ٽاڀ اتؽزپابء كافاٸ أٍاٌاهىب     

ٵپااب ٵاابٿ يف ځْااخ اػبااِْ اإلٍااالٽِ اٹزٲاالٻ مبااٌ   ، يف ؽبٹااخ اؿبيميااخ
 .  (4)ٽلّنخ ٱٌهّخ اٹت اؽزٺيب اٹٮٌځٌَ اٹَبكً ٍبثٲبً

ً٭ْپااب ياأ اٹٮٌځَااٌ اٹَاابكً ٽٺااٴ ٱْاازبٹخ ٭ٲاال ر٦پاال اؾبَااري    
ثٲٌارو اؾبْرتٵخ ئىل أهاِٙ ثٞٺًٌْ ؽَت فٞخ ٥َاٶوّخ ٽلهًٍاخ   

                                                 

ِ املعتُس بٔ عباز زٚي١ لؾب١ًٝٝ َٔ غ١ٓ( 1) ّ صت٢ زخٍٛ املطابطني 1068ٖـ/461صه

ّ، ٜٓظـط: ابـٔ    1095ٖــ /  488اةـ٘  ّ، ٚناْـث ٚؾ  1091ٖــ/  484ليٝٗا ٚاعتكايـ٘ غـ١ٓ   

 .  162-2/154; ابٔ ارتطٝا، أعُاٍ األعالّ، 68-2/52األباض، اذت١ً ايػريا٤، 

 .282م ، َٛاقـ صات١، عٓإ( 2)

  .2/310، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ( 3)

م ، قٝـاّ زٚيـ١ املـطابطني   ، ستُـٛز ; 35م ، اذتًٌ املٛؾ١ٝ، َؤيـ زتٍٗٛ( 4)

  .82م ، اذتُالج ايكًٝب١ٝ، اٟٚايعًٝ; 274-275
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ئم ر٦پال اٹٮٌځَاٌ ٥الٻ    ، رلٷ ٥ٺَ ٽلٍ اٹزؾٌٛ ٹنزبئظ ىنه اؾب٦وٵخ
ًمٹااٴ ، ٹٲاابء اؾبَااٺپ  يف أؽااٌاى ٝٺْٞٺااخ ألٍااجبة مٵوىااب ٹٌىهائااو    

ڀ اػباااِْ اإلٍاااالٽِ يف ٽلّناااخ فْاااْخ اؿبيمياااخ كباااب ّاااإكُ ئىل شبٶااا 
ٹاانٹٴ ٭يااٌ فٞاٜ ٹٺَااري ئىل ثٞٺْااًٌ ٹٺازپٶڀ ٽااڀ ثااالك   ، ٝٺْٞٺاخ 

 .  (1)٥ًلٻ اٹٺؾبٯ ثو يف ؽبٹخ ىيميزو، اؾبَٺپ  يف ؽبٹخ ىيميزيټ
ًث٦اااال مٹااااٴ كاهد هؽااااَ اؾب٦وٵااااخ ثاااا  اػباااابځج  يف ٍاااايٸ       

ئىل اٹْپبٷ اٹْوٱِ ٽاڀ ٽلّناخ ثٞٺْاًٌ ًاٹٲوّات       Sagrajasاٹيتٱخ
ًاٍاازپود ٌّٽاابً ًاؽاالاً ًىااٌ اٹضاابځِ ٥ْااو ٽااڀ  ، (2)هّااخٽااڀ ٽلّنااخ ٱٌ
ًاځزايذ ثاباياٻ ٍابؽٰ    ، (3)ٻ1386رْاوّڀ األًٷ  23ىا/479هعت ٍنخ

ٹٺغاِْ اٹنٖااواځِ ثٲْابكح اٹٮٌځَااٌ اٹَاابكً ئىل ٭اوّ ئىل رااٸ ثاابٹٲوة    
 .  (4)ٽڀ كبٺٶزو ثو٭ٲخ عبَپبئخ ٭بهً ث٦ل أٿ ٱزٸ ًأٍو ٽ٢٦ټ عنٌكه

ٮٌځَااٌ يف ٭ااواهح ىااٌ ئىل   يف ؽاا  أّاابه أّااجبؿ ئىل أٿ ًعيااخ اٹ  
ًمباڀ ت  ، (5)اؾبٌٱ٦اخ  ٽْالاٿ  ٽڀ ٽوؽٺخ ٥ْوّڀ ث٦ل ٥ٺَٽلّنخ ٱٌهّخ 

ٵپاب  ، ځَزج٦ل مٹٴ حبٶټ ٱوة اؾبَب٭خ ثا  مشابٷ ثٞٺْاًٌ ًٱٌهّاخ    
أٿ ٱٌهّخ ٵبځذ فالٷ مٹٴ زباذ اٹَاْٞوح اٹنٖاواځْخ ًثبٹزابيل ئٹزغاأ      

 .  ئٹْيب ؼبپبّخ ځٮَو ًأرجب٥و اٹٮبهّڀ ٽ٦و ؼبٖبځزيب
                                                 

 .289م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ( 1)

 .306م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ابٔ األحري( 2)

 .4/130، ايبٝإ املػطب، ابٔ عصاضٟ( 3)

 .292-290م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ( 4)

ٕ : ٜٓظــط أٜهــا  ; 1/86، ةــاضٜذ األْــسيؼ  ( 5) ، ْــسيؼ زٚيــ١ اإلغــالّ يف األ   ، عٓــا

2/316. 
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ٹٮٌځَااٌ اٹَاابكً مل ميٶااش ٝااٌّالً يف ٽلّنااخ ٱٌهّااخ فٌ٭اابً  ئت أٿ ا
، ٽااڀ ٽالؽٲااخ اٹٲااٌاد اإلٍااالٽْخ ٹااو ئم ٍااو٥بٿ ٽااب ٭ااوّ ئىل ٝٺْٞٺااخ

 اثاڀ  رَاٺٸ  اٹٺْاٸ  عابء  ًؾبب، ...ًٱل أّبه اؼبپريُ ئىل مٹٴ ٱبئال0ً ))
 اٹٞوّااٰ يف ّزَاابٱٌٞٿ ًإٔااؾبثو، ّااِء ٥ٺااَ ّٺااٌُ ت ًىااٌ ٭ومٹناال
 كًٿ يف ئت ٝٺْٞٺاخ  ّالفٸ  ٭ٺاټ ، عواؽيټ أصو ٽڀ ًاؽل ث٦ل ًاؽلاً
ًأ٥ٲت مٹٴ ٱْبٻ اٹٲٌاد اؾبواثْٞخ ٽ٤ ٱٌاد اثڀ األ٭ٞاٌ  ، (1)((اؾببئخ

ؽبٵټ ثٞٺًٌْ ئىل اٹَْٞوح ٥ٺَ ٽ٢٦اټ أهاٙاِ اٹربر٪ابٷ اؼببٹْاخ كباب      
٥ًٺْاااو كفٺاااذ ٱٌهّااخ ٽاااوح أفاااوٍ زباااذ ځٮاااٌم  ، (2)ّٺااِ ااااو ربعاااخ 

 .  اؾبَٺپ  ث٦ل ث٤ٚ ٍنٌاد ٽڀ ٍٲٌٝيب
ٻ( ر٦وٙااذ ٽلّنااخ ٱٌهّااخ 1146-1391ىااا/541-484ٞااِ)ًيف اٹ٦ياال اؾبواث

، ٻ1138ىاا/ 533٭ٮاِ ٍانخ  ، ؿبغپبد اٹنٖبهٍ ٽڀ أعٸ اٹَْٞوح ٥ٺْياب 
 Alfonso Raimuotezارباااو اٹٮٌځَاااٌ هميٌځااالٌّ اٹَبث٤)اٹَاااٺْٞ (    

ٌ 1157-1126ىاااا/ 523-552) ٭َااابه ، ٻ( ٽٺاااٴ ٱْااازبٹخ ئىل ٩ااايً األځااالٹ
 Jaenثٲٌارااو مبااٌ ٽاالٿ عْاابٿ  

 Baezaًثْبٍااخ (3)
ًأځاالًعو  (5)ًأثاالح (4)

                                                 

 .291م ، ايطٚض املعطاض( 1)

 .1/89، ةاضٜذ األْسيؼ، أؾبار( 2)

ؾطصـ١  ، ابـٔ غايـا  : ٜٓظـط ، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةبعس عـٔ قططبـ١ مخػـني َـٝالً    ( 3)

  .6م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ; 15م ، األْؿؼ

ٕ لش ةبعس عٓٗا عؿطٕٚ َٝاًل( 4) ٖٚٞ ، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعس َٔ أعُاٍ نٛض٠ رٝا

، ٜاقٛج; 15م ، ؾطص١ األْؿؼ، ابٔ غايا: ٜٓظط، أغٛاض ٚأغٛام َٚتارطشاج 

  .23م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ

: ٜٓظـط ، ٚةعطف أٜها باغِ أبص٠ ٖٚٞ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعس َٔ نٛض٠ رٝإ( 5)

 .23-22م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ، ٜاقٛج
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Andujar
 ّٺاااٰ ًمل، ًاجااابً ًٍاااجْبً ًٱااازال سبوّجااابً ٭ْياااب ٦ّْاااش ًىاااٌ، (1)
 ٭وٱاخ  أٿ ؽالس  ًٹٶڀ، اٹجلاّخ يف ّلّلح ٽٲبًٽخ اؾبواثٞ  ٽڀ اٹنٖبهٍ
 ٹززاابث٤  Rio Guadalquivirاٹٶااجري اٹااٌاكُ اااو ٥ااربد اٹنٖاابهٍ ٽااڀ
 ٷٌؿبٞاا  اٹناايو اٱزؾاابٻ ئىل اٹ٦ااٌك رَااز٤ٞ مل ًٹٶناايب، ًاٹَاا  اٹناايت
 ًأثبكًىااب اؾبواثٞااٌٿ اػبناال ذبااب ٭ٮزااٴ، اؾباابء ً٭ْٚاابٿ، اٹ٪يّااوح األٽٞاابه
، ٝٺْٞٺاخ  ٽلّناخ  ئىل األفاري  ٭بهرال ، ًعناله  اٹٮٌځَاٌ  أ٥ا   أٽابٻ  طب٦ْبً

ئت ، ٱٌهّاخ  ٽلّناخ  دبؾبٕوح ًمٹٴ ّنزٲټ أٿ ٥ًٺَ ئصو رٺٴ اؼببكصخ ؽبًٷ
ًمل ّاازپٶڀ ٽااڀ اٹاالفٌٷ   ، ثٶااٸ ّااغب٥خ  ٥ناايب  ٌاكا٭٦اا أٿ اؾبَااٺپ 

 .  (2)كبب روٳ أصواً يف ځٮَو، ْيبئٹ
ًٽڀ أعٸ اٹَْٞوح ٥ٺاَ ٽلّناخ ٱٌهّاخ ٭ٲال رٶاوهد ىغپابد كبٺٶاخ        

ًرْااري اٹوًاّااخ اٹنٖااواځْخ ئىل أٿ اٹٮٌځَااٌ اٹَاابث٤ ؽْاال  ، ٱْاازبٹخ ٥ٺْيااب
ٻ ًؽبٕااوىب ؾباالح 1141ىااا/536ًٍاابه ثنٮَااو ئٹْيااب يف ٍاانخ ، عْْاابً ٵااجرياً

اإلٍاالٽْخ ٽاڀ   ّيوّڀ ؽزَ ٍٲذ ثْله ًمٹٴ ث٦ل أٿ ّئَذ ؽبٽْزايب  
ًٱْاٸ ئٿ اٹٮٌځَاٌ اٹَابث٤ شبٶاڀ ث٦ال اٱزؾبٽاو       ، (3)رٺٲِ أُ لبلح ًئٽالاك 

 .  (4)ٱٌهّخ ٽڀ أٍو ٥ْوح قت٫ ٽڀ اؾبَٺپ  أفنىټ أٍوٍ ئىل ٝٺْٞٺخ
ًمىجااذ ث٦اا٘ اؾبواعاا٤ اؼبلّضااخ ئىل أٿ ٽلّنااخ ٱٌهّااخ اٍاارتع٦ذ   

                                                 

، ٌ ةطاب أ ـط ٖٚٛ صكٔ ع٢ً ة، ٖٚٛ صكٔ ٜبعس عٔ َس١ٜٓ املط١ٜ َطص١ً( 1)

 .549م ، ايطٚض املعطاض، اذتُريٟ: ٜٓظط

 .2/191، ةاضٜذ األْسيؼ، أؾبار; 3/504، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ( 2)

 .513، 507-3/506، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ( 3)

  .2/192، ةاضٜذ األْسيؼ، أؾبار( 4)
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 Almohades, Los٭ْپاب ث٦ال ٽاڀ ٱجاٸ اؾبٌؽالّڀ     
ًكفٺاذ زباذ   ، (1)

ئت أااب مل  ، ٕجؾذ ٽ٦ٲالً ئٍاالٽْبً ًځٲٞاخ ك٭اب٣ ٽيپاخ    ًأ، ځٮٌمىټ
رَزپو ٌّٝالً ئم ٍو٥بٿ ٽب شبٶڀ ځٖبهٍ ٱْازبٹخ ٽاڀ اٹَاْٞوح ٥ٺْياب     

ٻ( ًمٹٴ ٍنخ 1214 -1158ىا/611-553يف ٥يل ٽٺٶيب اٹٮٌځٌَ اٹضبٽڀ)
ًؾبااب ، ئت أٿ اؾبٖاابكه اؾبزااٌ٭وح مل رَاا٦ٮنب ئىل مٹااٴ  ، (2)ٻ1233ىااا/597

ٱ٦اخ ئىل اٹْاپبٷ ٽاڀ ٱٌهّاخ ٱال ٍاٲٞذ ثْال        ٵبځذ ٽلّنخ ٱٺپوّخ اٹٌا
، (4)ًع٦ٺٌىاب ٱب٥الح ٹٌتّاخ اٹربر٪ابٷ    ( 3)ٻ1363ىا/456اٹنٖبهٍ ٽنن ٍنخ

ٵپاب أٿ  ، ًٽنيب أفنًا ّْنٌٿ اٹ٪بهاد ٥ٺَ ٽنابٰٝ اؾبَاٺپ  عنٌثابً   
ٽلّنخ ّنرتّڀ اٹٲوّجخ ٽڀ ٱٌهّخ ٵبځذ ٱل ٍٲٞذ ثْل اٹنٖبهٍ ٍانخ  

ٻ ًاسباانىب 1147ىااا/542ٍاانخ   Lisboaًأ٥ٲجاايب ٹْااجٌځخ (5)ٻ1145ىااا/543
                                                 

ز املػـطب ةععُٗـا   ناْث بسا١ٜ زٚي١ املٛصسٜٔ صطنـ١ زٜٓٝـ١ ظٗـطج يف بـال    ( 1)

ستُس بٔ عبس اهلل بٔ ةَٛطج املًكا باملٗسٟ ايصٟ ٜٓتُٞ لىل قب١ًٝ َكُٛز٠ 

ٚؾعاًل ، ٚغع٢ املٛصسٕٚ لىل لْٗا٤ صهِ املطابطني يف ملػطب ٚاألْسيؼ، ايوبط١ٜ

ّ ٚأصهُٛا  1146ٖـ/ 541متهٓٛا َٔ شيو لش زخًٛا عاقُتِٗ َطانـ غ١ٓ 

ابــٔ : ملعٜــس َــٔ ايتؿاقــٌٝ ٜٓظــط ، ؼغــٝططةِٗ عًٝٗــا حــِ عــوٚا لىل األْــسي 

، املطانؿــٞ; َٚــا بعــسٖا  320م ، األْــسيؼ َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ   ، األحــري

  .َٚا بعسٖا 172م ، األْٝؼ املططب، ابٔ أبٞ ظضع; 149-143م ، املعزا

 .228; ايػاَطا٥ٞ، عالقاج املطابطني، م 353ـ2/352ابٔ ابباض، اذت١ً ايػريا٤، ( 2)

، أعُــاٍ األعــالّ، ابــٔ ارتطٝــا; 239-3/238، بٝــإ املػــطباي، ابــٔ عــصاضٟ( 3)

ــ١ اإلغــالّ يف األْــسيؼ  ، عٓــإ; 2/184 ــ٢  ، ايػــاَطا٥ٞ; 2/85، زٚي ايخػــط األزْ

 .36-35م ، األْسيػٞ

 .3/523، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عٓإ( 4)

  .362م ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ابٔ األحري( 5)
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٥ًجضاابً ؽاابًٷ اؾبنٖااٌه اؾبٌؽاالُ ، (1)اؾبٺااٴ اٹربر٪اابيل ٥بٕااپخ ؾبپٺٶزااو
٭ٮااِ ظبٺزااو ٍاانخ ، ٻ( اٍاارتعب٣ اؾباالّنز 1198-1184ىااا/ 583-595)
ٻ اٹت اٍزٞب٣ ٭ْيب افارتاٯ ٩اوة األځالٹٌ صاټ اٹزٌعاو       1195ىا/592

 رَاٮو ٥اڀ   ئت أٿ رٺٴ اؼبپٺخ اٹٶاجريح مل  (3)صټ ٝٺْٞٺخ (2)ئىل ٝٺجريح
ٽاب ٦ّاين أااب    ، (4)ځزبئظ ٽيپخ ٥ٺَ األهٗ ًمل ر٪ري ٽڀ اٹٌاٱ٤ ّاْئبً 
ًمل ځٺؾاا٠ ث٦االىب  ، ٵبځااذ ظبٺااخ اٍز٦واٙااْخ أصجااذ فالؿبااب ٱٌرااو    

ظبالد ٥َٶوّخ ٵجريح ٹٺپٌؽالّڀ ًٕاٺذ ئىل ااو ربعاخ ًاٵزٮاَ      
اؾبٌؽلًٿ ثجنٷ ٩بّخ عيلىټ ٹٺؾٮابٟ ٥ٺاَ ٽنابٰٝ عناٌة ثٞٺْاًٌ      

 .  ٽڀ ٩وة األځلٹٌ
نا ٭اځناااب ځااوعؼ أٿ ٍاااٲٌٛ ٽلّناااخ ٱٌهّااخ اٹنااايبئِ ثْااال   ٥ًٺااَ ىااا 

 .  ٻ ًمٹٴ يف أًافو أّبٻ اؾبواثٞ 1141ىا/ 536اٹنٖبهٍ ٵبٿ ٍنخ 
 
 
 

                                                 

، (3غًػــ١ً ضقــِ)، زضاغــاج يف ةــاضٜذ املــسٕ األْسيػــ١ٝ ،ايــسضٜٚـ ٚايعًٝــاٟٚ( 1)

  .213م

، ٜاقٛج: ٜٓظط ، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ةعس َٔ أعُاٍ طًٝط١ً ةكع ع٢ً ْٗط ةار١( 2)

 .191م ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ

قػـــِ ، ايبٝـــإ املػـــطب، ابـــٔ عـــصضٟ: ٜٓظـــط ايتؿاقـــٌٝ عـــٔ ةًـــو اذتًُـــ١ ( 3)

 .224-223م ، املٛصسٜٔ

  .4/220، إلغالّ يف األْسيؼزٚي١ ا، عٓإ( 4)
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 مصادر ومراجع الكتاب

 
 أواًل : املصادر األولية

 ّ (  1259ٖـ/ 658أبٛ عبس اهلل ستُس بٔ عبس اهلل ) ج ، ابٔ األباض -

 .1985َّكط ، 2 ، ْؼحتكٝل صػني َؤ، اذُت١ً ايػُّريا٤  -1

، زاض ايؿهـط يًطباعـ١  ، حتكٝل عبس ايػـالّ اهلـطاؽ  ، ايته١ًُ يهتاب ايك١ً -2

 ّ   1995، بريٚج

 ّ(1232ٖـ/ 630بٞ ايهطّ بٔ عبس ايهطِٜ ادتعضٟ )ج أحري، عًٞ بٔ ابٔ األ -

مجعــ٘ ٚصكــل ْكٛقــ٘ راغــِ ٜاغــني    ، ايهاَــٌ يف ايتــاضٜذ األْــسيؼ َــٔ   – 3

 ّ  2015، زَؿل، 1 ، ايسضٜٚـ

اذتُريٟ  لزضٜؼعبس اهلل ستُس بٔ ستُس بٔ عبس اهلل بٔ ٛ بأ، زضٜػٞاإل -  

 ّ(.1164ٖـ/ 560اذتػا )ج 

 ّ.1989، عامل ايهتا، بريٚج، 1ْع١ٖ املؿتام يف اخةام اآلؾام،   -4

أبٛ لغضام ستُس بٔ لبطاِٖٝ ايؿاضغٞ ) ج َٓتكــ ايكـطٕ   ، ابقطدطٟ -

 ( ايطابع اهلزطٟ / ايعاؾط املٝالزٟ 

ٍ ، املػــايو ٚاملُايــو -5 َطارعــ١ ستُــس ، حتكٝــل ستُــس رــابط عبــس ايعــا

 .ّ 1961ايكاٖط٠ ، ؾؿٝل غطباٍ

 ّ ( 1147ٖـ/542أبٛ اذتػٔ عًٞ بٔ بػاّ ايؿٓةٜا ) ج، ابٔ بػاّ -

زاض ايػطب ، 1 ، حتكٝل لصػإ عباؽ، ايصخري٠ يف ستاغٔ أٌٖ ادتعٜط٠ -6

 . ّ 2000، بريٚج، اإلغالَٞ

 ّ ( 1094ٖـ/ 487ٛ عبٝس عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ) ج أب، ايبهطٟ -

 .ّ 1992، بريٚج، زاض ايػطب اإلغالَٞ، املػايو ٚاملُايو -7

 ّ (  965ٖـ/ 354أبٛ صاش ستُس بٔ صبإ ايبػيت ) ج ، ابٔ صبإ -

 . ّ 1968، صٝسض آباز، ايخكا٠ يف ايكضاب١ ٚايتابعني ٚأةباع ايتابعني -8

 ّ(1063ٖـ/ 456ًٞ بٔ أ س بٔ غعٝس )ج بٛ ستُس عأ، ابٔ صعّ -
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ِ ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب -9 زاض ايهتـا  ، 4  ، حتكٝل عبس املٓعِ خًٌٝ لبـطاٖٝ

 2007ّ، بريٚج، ايع١ًُٝ

ــأ، اذتُــريٟ - عبــس اهلل ستُــس بــٔ عبــس اهلل بــٔ عبــس املــٓعِ )ج : صــٛايٞ      ٛب

 ّ(1310ٖـ/710

، بــريٚج، 2  ،حتكٝــل لصػــإ عبــاؽ ، ايــطٚض املعطــاض يف خــو األقطــاض  -10

1980ّ . 

 ّ( 977ٖـ/ 367ابٔ صٛقٌ ، أبٛ ايكاغِ ستُس ايٓكٝب ) ج  -

 .ّ 1938، يٝسٕ  2 ، قٛض٠ األضض -8

 ّ( 1076ٖـ/ 469بٛ َطٚإ صٝإ بٔ خًـ )ج أ، ابٔ صٝإ -

ّ (  846-796ٖـ/ 232-180) يًضكب١ ، املكتبؼ َٔ أْبا٤ أٌٖ األْسيؼ -9

 .ّ 2003، ضايطٜا، 1  ، حتكٝل ستُٛز عًٞ َهٞ

ّ  ( 880-846ٖـ/ 267-232املكتبؼ َٔ أْبا٤ أٌٖ األْسيؼ ) يًضكب١  -11

 . 1973ّ، بريٚج، زاض ايهتاب ايعطبٞ، 1  ، حتكٝل ستُٛز عًٞ َهٞ

ٌ األْسيؼ املكتبؼ -12 ، ّ ( 941-912ٖـ/ 330-300يًضكب١  ) َٔ أْبا٤ أٖ

ج املعٗــس َٓؿـٛضا ، حتكٝـل ب. ؾـاملٝتا بايتعــإٚ َـع نــٛض ْٝطـٞ ٚ ّ. قــب     

 . ّ 1979ايعطبٞ يًخكاؾ١، َسضٜس،  

حتكٝـــل لتاعٝـــٌ ، ّ ( 912-888ٖــــ/  300-275املكتـــبؼ ) يًضكبـــ١  -13

 . ّ 1990، املػطب، َٓؿٛضاج زاض اآلؾام ادتسٜس٠، 1 ، ايعطبٞ

ٔ ارتطٝا - ٔ ،اب ٕ ايسٜ ٛ عبساهلل ستُس ايتًُػاْٞ)جأيػا  . ّ(1374ٖـ/ 776ب

املػــ٢ُ  اإلغــالَّــٔ ًَــٛى  ابصــتالّ قبــٌ ٜــعٛعُــاٍ األعــالّ يف َــٔ بأ  -14

ٔ   بتاضٜذ اغباْٝا اإلغـال١َٝ، حتكٝـل    زاض ايهتـا  ، 1 ، غـٝس نػـطٟٚ صػـ

 . 2003ّ، بريٚج، ايع١ًُٝ

 ّ( 1405ٖـ/  808عبس ايط ٔ بٔ ستُس )ج ، ابٔ خًسٕٚ -

ايعــو ٚزٜــٛإ املبتــسأ ٚارتــو يف أٜــاّ ايعــطب  ةــاضٜذ ابــٔ خًــسٕٚ املػــ٢ُ   -15

حتكٝل خًٝـٌ  ، ،األنوَٚٔ عاقطِٖ َٔ شٟٚ ايػًطإ  ٚايعزِ ٚايوبط

 . ّ 1988، بريٚج، زاض ايؿهط، 2 ، ؾضاز٠

 . (1282ّ / ٖـ681ج) ستُس بٔ أ س ايسٜٔ مشؼ ايعباؽ أبٛ، ابٔ خًهإ -

ٕ  ٚؾٝاج -16 ٕ  أبٓـا٤  ٚأْبـا٤  األعٝـا ،حتكٝـل لصػـإ عبـاؽ ، يبٓـإ ، زاض      ايعَـا
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 .1969ّ، بريٚج، ايخكاؾ١

 ( 1347ّ/ٖـ748ُس بٔ أ س بٔ عخُإ بٔ قامياظ )ج ست، ايصٖب -

زاض ايػـطب  ، بؿـاض عـٛاز   حتكٝـل ، ٚاألعالّ املؿاٖري ٚٚؾٝاج اإلغالّ ةاضٜذ  -17

 ّ 2003، بريٚج، اإلغالَٞ

، اهلٓس، 2 ، اعت٢ٓ بتكضٝض٘ ستُس ط٘ ايبسٟٚ ٚآخطٕٚ، اإلغالّزٍٚ  -18

1945 ّ. 

 ّ( 1033ٖـ/ 425ايكاغِ ) ج  بٔ لبطاِٖٝ لغضام أبٛ، ايطقٝل ايكريٚاْٞ -

ٕ ، ةاضٜذ لؾطٜك١ٝ ٚاملػطب – 19 ٚعـع ايـسٜٔ عُـط    ، حتكٝل عبس اهلل ايعًٞ ايعٜـسا

 . ّ 1990، بريٚج، اإلغالَٞزاض املػطب ، 1  ، َٛغ٢

 (1325ّ/ ٖـ726اذتػٔ عًٞ بٔ عبس اهلل ) نإ صٝا غ١ٓ  ٛأب، ابٔ أبٞ ظضع -

َسٜٓـ١   املػـطب ٚةـاضٜذ  ًَـٛى  األْٝؼ املططب بطٚض ايكططاؽ يف أخبـاض   -20

 .1972ّ، ايطبا ، زاض املٓكٛض يًطباع١ ٚايٛضاق١، ؾاؽ

 .ّ 1972، ايطبا ، ايصخري٠ ايػ١ٝٓ ايػ١ٝٓ يف ةاضٜذ ايسٚي١ املط١ٜٝٓ -21

ُّس بٔ عبس ايطّظام اذتػٝا، ايعبٝسٟ -  ّ( 1790ٖـ/ 1205)ج  ّ س بٔ ست

، زاض اهلساٜـ١ ، ككـني زتُٛع١ َٔ احمل، اش ايعطٚؽ َٔ رٛاٖط ايكاَٛؽة -22

 .بريٚج

 ّ( 1286ٖـ/ 685ّ أٚ  1274ٖـ/ 673عًٞ بٔ َٛغ٢ )ج، ابٔ غعٝس -

ٞ   ، نتـاب ادتػطاؾٝـ١  -23 ، بــريٚج، املهتبـ١ ايتزاضٜـ١  ، حتكٝـل لتاعٝـٌ ايعطبـ

1970 ّ. 

، 2ش ، 1ش ، َكط، زاض املعاضف، حتكٝل ؾٛقٞ نٝـ، املػطب يف ص٢ً املػطب -24

1955ّ. 

 ّ( 1569ٖـ/ 977ٔ ستُس بٔ أ س ارتطٝا )ج مشؼ ايسٜ، ايؿطبٝا -

، بريٚج، زاض ايهتا ايع١ًُٝ، املٓٗاش أيؿاظ َعاْٞ َعطؾ١ لىل احملتاش َػا -25

1994.ّ 

ٟ )ج، ؾٝذ ايطب٠ٛ - ٞ طايا األْكاض ٛ عبس اهلل ستُس بٔ أب  ّ(1326ٖـ / 727أب

ٚج، طتب١ ايسٖط يف عزا٥ا ايـو ٚايبضـط، زاض لصٝـا٤ ايـةاذ ايعطبـٞ، بـري       -26

 .ّ 1998ايطبع١ ايخا١ْٝ 

 ّ(1198ٖـ/  594)ج عبس املًو )ج صٛايٞ ، قاصا ايكال٠ أبٞ ابٔ -
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ِ   باإلَاَــ١ةــاضٜذ املــٔ   -27 ِ اهلل أ٥ُــ١ ٚرعًـٗـ عًــ٢ املػتهــعؿني بــإٔ رعًـٗـ

 .ّ 1979زاض ايؿؤٕٚ ايخكاؾ١ٝ بػساز ، حتكٝل عبس اهلازٟ ايتاظٟ، ايٛاضحني

 ّ(  1202ٖـ/ 599ج  أبٛ رعؿط أ س بٔ عٝػ٢ )، ايهب -

، ايكاٖط٠، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بػ١ٝ املًتُؼ يف ةاضٜذ ضراٍ أٌٖ األْسيؼ -28  

1967 ّ 

أبٛ عبس اهلل ستُـس بـٔ ستُـس بـٔ عبـس املًـو       ، ابٔ عبس املًو املطانؿٞ -

 ّ (  1303ٖـ/  703)ج 

حتكٝــل  ، ايػــؿط ارتــاَؼ  ، ايــصٌٜ ٚايتهًُــ١ يهتــابٞ املٛقــٍٛ ٚايكــ١ً     -29

 . ّ 1965بريٚج ، لصػإ عباؽ

ٟ املطانؿٞ - ٔ عصاض  ّ(1312ٖـ/ 712بعس  ايعباؽ أ س بٔ ستُس )ج أبٛ، اب

ٕ املػطب يف أخباض األْسيؼ ٚاملػطب، حتكٝل َٚطارع١ رـ.ؽ نٛبٕ  -30 ايبٝا

ٞ بطٚؾٓػاٍ-ٚل حتكٝل َٚطارع١ ، 3ش ، 2ش; 1951ّ، زاض ايخكاؾ١، بريٚج، يٝؿ

ـــ.ؽ نـــٛبٕ ٚل  ٍ -رـ ــٞ بطٚؾٓػـــا ــ١، بـــريٚج زاض اي، يٝؿـ ، 4ش، ّ 1983، خكاؾـ

ٚادتع٤ ارتام باملٛصسٜٔ حتكٝـل  ، ّ 1967، بريٚج، حتكٝل لصػإ عباؽ

  . 1985ّ، بريٚج، زاض ايػطب اإلغالَٞ، 1 ، ستُس لبطاِٖٝ ايهتاْٞ ٚآخطٕٚ

 ّ( 1085ٖـ/  478أ س بٔ عُط بٔ أْؼ )ج ، ايعصضٟ - 

آلحاض ٚايبػتإ ْكٛم عٔ األْسيؼ َٔ نتاب ةطقٝع األخباض ٚةٜٓٛع ا -31

مجٝــع املُايــو، حتكٝــل عبــس ايععٜــع      لىليف غطا٥ــا ايبًــسإ ٚاملػــايو   

 ، َسضٜس، ز.ج.اإلغال١ََٝٓؿٛضاج َعٗس ايسضاغاج ، ٖٛاْٞاأل

 ( 1175ّ/ ٖـ571ستُس بٔ أٜٛب بٔ غايا ايبًٓػٞ )ج ، ابٔ غايا -

ؾطصــ١ األْؿــؼ عــٔ نــٛض األْــسيؼ َٚــسْٗا بعــس       قطعــ١ َــٔ نتــاب     -32 

، زت١ً َعٗس املدطٛطـاج ايعطبٝـ١  ، يبسٜعيطؿٞ عبس ا حتكٝل، ١األضبعُا٥

  . 1956ّايكاٖط٠ 

 ّ(1331ٖـ/ 732عُاز ايسٜٔ لتاعٌٝ بٔ ستُس بٔ عُط )ج ، ايؿسا ٛبأ -

 . 1840ّةكِٜٛ ايبًسإ، زاض ايطباع١ ايػًطا١ْٝ، باضٜؼ،  -33

ٔ ايؿطنٞ - ٛ ايٛيٝس عبس اهلل بٔ ستُس بٔ ٜٛغـ ) ج ، اب  ّ( 1011ٖـ/ 403أب

ٔ ايػٜٛؿٞ، ةاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ -34 زاض ايطتا ، حتكٝل ضٚعت١ عبس ايط 

 .ّ 1997، بريٚج، ايع١ًُٝ
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 . ّ(1283ٖـ/ 682ظنطٜا بٔ ستُس بٔ ستُٛز )ج، ايكعٜٚا  -

 . 1969ّ، بريٚج، زاض قازض، آحاض ايبالز ٚأخباض ايعباز  -35

 ّ(1418ٖـ/  821أ س بٔ عًٞ ايؿعاضٟ ) ج ، ايكًكؿٓسٟ -

  . بريٚج، زاض ايهتا ايع١ًُٝ، قب  األعؿ٢ يف قٓاع١ اإلْؿا -36

 ّ( 977ٖـ/ 367أبٛ بهط ستُس بٔ عُط ) ج ، ابٔ ايكٛط١ٝ

 . ّ 1957، بريٚج، حتكٝل عبس اهلل أْٝؼ ايطباع، ةاضٜذ اؾتتاح األْسيؼ  -37

أبٛ َطٚإ عبس املًو ايتٛظضٟ ) َٔ عًُـا٤ ايكـطٕ ايػـازؽ    ، ابٔ ايهطزبٛؽ -

 زطٟ / ايخاْٞ عؿط املٝالزٟ ( اهل

ٕ  ، ةاضٜذ األْسيؼ ببٔ ايهطزبٛؽ ٚٚقؿ٘ ببـٔ ايؿـبا    -38 ، ْكـإ رسٜـسا

  .  1971ّ، َسضٜس، َطبع١ ايسضاغاج اإلغال١َٝ، حتكٝل أ س شتتاض ايعبازٟ

أبٛ َطٚإ عبس املًو ايتـٛظضٟ )َـٔ عًُـا٤ ايكـطٕ ايػـازؽ      ، ابٔ ايهطزبٛؽ -

  اهلزطٟ/ايخاْٞ عؿط املٝالزٟ(

ٕ  ، ةاضٜذ األْسيؼ ببٔ ايهطزبٛؽ ٚٚقؿ٘ ببـٔ ايؿـبا    -39 ، ْكـإ رسٜـسا

  .  1971ّ، َسضٜس، َطبع١ ايسضاغاج اإلغال١َٝ، حتكٝل أ س شتتاض ايعبازٟ

 )ج ايكطٕ ايطابع اهلزطٟ/ايعاؾط املٝالزٟ(. َؤيـ، زتٍٗٛ -

َطا٥ٗـا ض ٗـِ اهلل ٚاذتـطٚب    أخباض زتُٛع١ يف ؾت  األْسيؼ ٚشنـط  أ  -40

  ّ 1867، ٛاقع١ بٗا بِٝٓٗ، زتطٜهاي

 َؤيـ زتٍٗٛ )ايكطٕ ايػازؽ اهلزطٟ/ايخاْٞ عؿط املٝالزٟ(  -

، اجملًؼ األع٢ً يألعـاذ ايعًُٝـ١  ، حتكٝل يٜٛؼ َٛيٝٓا، ؾت  األْسيؼ-41

 .ّ 1994، َسضٜس

 ) َٔ أٌٖ ايكطٕ ايخأَ اهلزطٟ / ايطابع عؿط املٝالزٟ( ، َؤيـ، زتٍٗٛ -

ٌٝ ظنـاض ٚعبـس     ،  شنط األخباض املطانؿـ١ٝ اذتًٌ املٛؾ١ٝ يف -42 حتكٝـل غٗـ

 .ّ 1978، ايساض ايبٝها٤، ايكازض ظَا١َ

 ّ( 1312ٖـ/  712َؤيـ زتٍٗٛ )نإ صًٝا غ١ٓ  -

 .ّ 2005، ايطبا ، زضاغ١ ٚحتكٝل عبس ايكازض بٛبا١ٜ، َؿاخط ايوبط -43

 ّ(.1489/ـٖ 895َؤيـ )ج يف صسٚز ، زتٍٗٛ -

ــاضٜذ األْــسيؼ، حتكٝــل  -44 ــس ايكــازض بٛباٜــ١  ة ــ١  ،1 ، عب ، زاض ايهتــا ايعًُٝ

بعٓٛإ شنط بالز ، ٚايٓػد١ األخط٣ بتضكٝل يٜٛؼ َٛيٝٓا، ّ 2007بريٚج، 
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 . ّ 1983، َسضٜس، األْسيؼ

 ّ ( 1491ٖـ/  897َؤيـ زتٍٗٛ ) نإ صًٝا غ١ٓ  -

زاض ، حتكٝل ستُس ضنٛإ ايسٜـ١ ، ْبص٠ ايعكط يف اْكها٤ زٚي١ با ْكط-45

 .ٖـ 1404 ،زَؿل، صػإ

 ( 1249ّ/ٖـ647عبس ايٛاصس بٔ عًٞ )ج ، املطانؿٞ -

، ٚنع صٛاؾٝ٘ خًٌٝ عُـطإ املٓكـٛض  ، املعزا يف ةًدٝل أخباض امُلػطب  -46

 .2005ّ، بريٚج، زاض ايهتا ايع١ًُٝ، 2 

 ٖـــ 380أبــٛ عبــس اهلل ستُــس بــٔ أ ــس بــٔ أبــٞ بهــط ايبؿــاضٟ )ج  ، املكسغــٞ -

/947 )ّ 

 . ّ 1991، بريٚج، زاض قازض، َعطؾ١ األقايِٝأصػٔ ايتكاغِٝ يف  -47

 ّ( 957ٖـ / 346املػعٛزٟ ، أبٛ اذتػٔ عًٞ بٔ اذتػني )ج  -

ٔ عبس اذتُٝس،  -48 ٕ ادتٖٛط ، حتكٝل ستُس ستٞ ايسٜ َطٚش ايصٖا َٚعاز

 .1964ّايكاٖط٠ 

 .ّ(1631ٖـ / 1041املكطٟ ، ؾٗاب ايسٜٔ أ س بٔ ستُس ايتًُػاْٞ)ج :  -

َٔ غكـٔ األْـسيؼ ايططٝـا ، حتكٝـل لصػـإ عبـاؽ ، زاض       ْؿ  ايطٝا  -49

 .1968ّقازض ، بريٚج ، 

 ّ(1332ٖـ/ 732ؾٗاب ايسٜٔ أ س بٔ عبس ايٖٛاب )ج ، ايٜٓٛطٟ -

  األْسيؼ –يف ايعكط ايٛغٝه ) لؾطٜك١ٝ ٚاملػطب  اإلغالَٞةاضٜذ املػطب   -50

ـــ/ 719-27، قـــك١ًٝ ٚأقـــطٜطـ – ــ١ ، ّ ( 1319-647ٖـ َـــٔ نتـــاب ْٗاٜـ

ــطب  ضباأل ــٕٛ ايعـ ــطؿ٢  ، يف ؾٓـ ــل َكـ ــٛحتكٝـ ــس  أبـ ــٝـ أ ـ ــط ، نـ زاض ايٓؿـ

 .ج، ز، ايساض ايبٝها٤، املػطب١ٝ

ٔ ، ٜاقٛج اذتُٟٛ - عبس اهلل بٔ عبس اهلل ايطَٚٞ ايبػسازٟ )ج ٛ بأؾٗاب ايسٜ

 ّ(1228ٖـ/ 626

، صكك٘ ٚعًل عًٝ٘ راغِ ٜاغني ايسضٜٚـ، األْسيؼ َٔ َعزِ ايبًسإ -51

 .ّ 2012ايبكط٠ ، 1 

/ ٖــ 292ّ أٚ بعـس  897ٖــ  284ج أ س بٔ أبٞ ٜعكـٛب بـٔ ٚانـ  )   ، يٝعكٛبٞا -

904)ّ 

 .ّ 1988، بريٚج، زاض لصٝا٤ ايةاذ ايعطبٞ، ايبًسإ-52
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 ثاىيًا : املراجع احلديجة 

 ضغالٕ، ؾهٝاأ -

، ةاضٜذ غعٚاج ايعطب يف ؾطْػا ٚغٜٛػطا ٚاٜطايٝا ٚرعا٥ط ايبضط املتٛغه -1

 .ّ 1933، َكط، َطبع١ عٝػ٢ اذتًب ٚؾطناؤٙ

ٌ ايػٓسغ١ٝ يف  -2 ، َكط، املطبع١ ايط ا١ْٝ، األْسيػ١ٝٚاآلحاض  األخباضاذتً

1936.ّ 

 ٜٛغـ ، أؾبار -

3-   ٔ ةطمجــ١ ستُــس عبــس اهلل  ، ةــاضٜذ األْــسيؼ يف عٗــس املــطابطني ٚاملٛصــسٜ

 . 1940ّ، ايكاٖط٠، َطبع١ دت١ٓ ايتأيٝـ ٚايةمج١ ٚايٓؿط، عٓإ

 عًٞ ، مجع١ -

ٔ ايؿطع١ٝاملهاٜٝ -4 ٕ ٚايٓؿط، ٌ ٚاملٛاظٜ  .ّ 2001 ايكاٖط٠، 2  ، ايكسؽ يإلعال

 .عبس ايط ٔ عًٞ، اذتزٞ -

ٞ َٔ ايؿت  صت٢ غكٛ  غطْاط١ )  -4 -710ٖـ/ 897-92ايتاضٜذ األْسيػ

 ّ 1976، بػساز، 1ّ(  1491

 ستُس عبسٙ، صتا١ًَ -

 .ّ 1996، عُإ، أٜبريٜا قبٌ زت٤ٞ ايعطب املػًُني -5

 ٟ عبس املٓعِ ستُس  س، صػني -

-756ٖـ/ 316-138حٛضاج ايوبط يف األْسيؼ يف عكط اإلَاض٠ األ١َٜٛ ) -6

 .ّ 1003، اإلغهٓسض١ٜ، ّ ( 928

 غامل عبس اهلل ، ارتًـ -

 .ّ 2003، املس١ٜٓ املٓٛض٠، 1 ، ْظِ صهِ األَٜٛني ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ -7

ٟ ٚ،اإلغال١َٝزا٥ط٠ املعاضف -8    .َاز٠ )ايطبا (،آخطٕٚةطمج١ أ س ايؿٓؿٓاٚ

 صػني رباض ، ٚايعٝاٟٚ، راغِ ٜاغني، ايسضٜٚـ -

ٕ األْسيػ١ٝ -9  .ّ 2018زَؿل، زاض متٛظ، (3غًػ١ً ضقِ)، زضاغاج يف ةاضٜذ املس

 عكُث عبس ايًطٝـ ، زْسف -

10-    ٔ ، زاض ايػــطب اإلغــالَٞ، األْـسيؼ يف ْٗاٜــ١ املـطابطني َٚػــتٌٗ املٛصـسٜ

 .ّ 1988، بريٚج

 ٗطجضٜٓ، زٚظٟ -
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ـ ْٚظطاج يف ةاضٜذ اإلغالّ -11 ٌ نٝالْٞ، ًَٛى ايطٛا٥ ، 1 ، ةطمج١ ناَ

 .ّ 1933، ايكاٖط٠، َطبع١ عٝػ٢ ايبابٞ اذتًب ٚؾطناؤٙ

 غضط عبس ايععٜع ، غامل -

ــاضٜذ بطًٝـــٛؽ اإلغـــال١َٝ  -12 ٞ ، ةـ ــالَ ــط اإلغـ ــطب األْـــسيؼ يف ايعكـ ، أٚ غـ

 . ّ 1991، اإلغهٓسض١ٜ

 ايػٝس عبس ايععٜع، غامل - 

ةــاضٜذ املػــًُني ٚآحــاضِٖ يف األْــسيؼ َــٔ ايؿــت  ايعطبــٞ صتــ٢ غــكٛ     -13

 .ّ 1962، يبٓإ، زاض املعاضف، ارتالؾ١ بكططب١

 .لبطاِٖٝايػاَطا٥ٞ، خًٌٝ  -

ٞ زضاغ١ يف أصٛاي٘ ايػٝاغ١ٝ  -14 -713ٖـ/ 316-95ايخػط األع٢ً األْسيػ

 . 1976ّ، بػساز، َطبع١ أغعس، 928ّ

زاض ، يو األغبا١ْٝ باألْسيؼ ٚبايسٍٚ اإلغال١َٝعالقاج املطابطني باملُا -15

 1986ّ، بػسز، اذتط١ٜ يًطباع١

 ٚآخطٕٚ. لبطاِٖٝخًٌٝ ، ايػاَطا٥ٞ -

ــ  -16 ــاضةِٗ يف اةـ ــطب ٚصهـ ــ١  األْـــسيؼضٜذ ايعـ ــ١ زاض ايهتـــا يًطباعـ ، َسٜطٜـ

 .ّ 1986ٚايٓؿط، املٛقٌ، 

 .ّ 1988 زاض ايهتا يًطباع١ ٚايٓؿط، املٛقٌ، ، ةاضٜذ املػطب ايعطبٞ -

 عبس اذتُٝس صػني ، ايػاَطا٥ٞ -

17-  ٞ زضاغـ١ يف أصٛايـ٘ ايػٝاغـ١ٝ خـالٍ ؾـة٠ ايـٛب٠       ، ايخػط األز٢ْ األْسيػـ

ن١ًٝ ، ّ ( ضغاي١ َارػتري غري َٓؿٛض٠ 928-714ٖـ/ 316-95ٚاإلَاض٠ ) 

 . ّ 1987، راَع١ بػساز، اآلزاب

 ؾٗاب ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أ س بٔ خايس ايٓاقطٟ ، ايػالٟٚ -

حتكٝل رعؿط ايٓاقطٟ ٚستُس ، ابغتككا ألخباض زٍٚ املػطب األقك٢ -18

 ايساض ايبٝها٤ ، زاض ايهتاب، ايٓاقطٟ

 ط٘ ، عبس ايٛاصس شٚ ايٕٓٛ  –

 .ّ 1986، املٛقٌ، 1 ، زضاغاج أْسيػ١ٝ -19

ــت    -20 ــتكطاضايؿـ ــٞ  ٚابغـ ــاٍ  اإلغـــالَٞايعطبـ ــايف مشـ ــسيؼ،  لؾطٜكٝـ ٚاألْـ

 .ّ 1982ّ، بػساز، َٓؿٛضاج ٚظاض٠ ايخكاؾ١ ٚاألعال
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 غعٝس عبس ايؿتاح ، عاؾٛض -

 . 1983ّايكاٖط٠، 9  ، َهتب١ ابصتًٛ َكط١ٜ، أٚضبا يف ايعكٛض ايٛغط٢ -21

 ايعبازٟ، أ س شتتاض  -

 .1974يف ايتاضٜذ ايعباغٞ ٚاألْسيػٞ، زاض ايٓٗه١ ، بريٚج -22

 ٚستُس بؿري صػٔ ضانٞ ، ستُس غعٝس ضنا عًٛ، ايعتب ٚايعاَطٟ -

23 –     ٞ ، زاض ادتاَعٝــ١ يًطباعــ١ ، ةــاضٜذ املػــطب ٚاألْــسيؼ يف ايعكــط اإلغــالَ

 . ّ 2002، بػساز

 صػني رباض ، ايعًٝاٟٚ -

 ٖـــ 427ايبؿــهٓؼ ٚزٚضٖــِ ايػٝاغــٞ ٚايعػــهطٟ يف األْــسيؼ صتــ٢ غــ١ٓ -24

 . ّ 2017، زَؿل، زاض أٌَ ادتسٜس٠، 1  ، ّ 1035/

 ٖــ 541ــ 96ٚي١ املـطابطني) اذتُالج ايكًٝب١ٝ ع٢ً األْسيؼ صت٢ ْٗا١ٜ ز -25

راَعــ١ ، نًٝــ١ ايةبٝــ١، ضغــاي١ َارػــتري غــري َٓؿــٛض٠ ، ّ ( 741-1146/

 .ّ 2005، ايبكط٠

  ستُس عبس اهلل، عٓإ  -

ٍ زضاغ١ ةاضغت١ٝ أحط١ٜ،   األْسيػ١ٝاآلحاض  -26 ، 2ايباق١ٝ يف اغباْٝا ٚايوةػا

 .ّ 1997ايكاٖط٠، 

ــاصت، زٚيـــ١ اإلغـــالّ يف األْـــسيؼ  -27 ــاٖط٠، َٞهتبـــ١ ارتـ ـــ، ايكـ    5، 2، 1 رـ

 .ّ 1990 / ٖـ 1411، 2  ، 4، 3 رـ، ّ 1997 / ٖـ 1417، ايطابع١

ـ صات١ يف ةاضٜذ اإلغالّ -28 ـ ٚايةمج١ ٚايٓؿط، 4  ، َٛاق ، دت١ٓ ايتأيٝ

 .ّ 1964، ايكاٖط٠

 رٛضش ، نطباش -

29- ٞ ــ ، زتًـــ١ آؾـــام عطبٝـــ١، عٓاقـــط اجملتُـــع األْسيػـــٞ عٓـــس ايؿـــت  ايعطبـ

 . ّ 1984، بػساز، ايػ١ٓ ايتاغع١( 1ايعسز)

 زضٚحٞ ، يٛضز -

 .ّ 1965، ايكاٖط٠، ةطمج١ طاضم ؾٛز٠، اغباْٝا ؾعبٗا ٚأضنٗا-30

 صػٔ أ س ، ستُٛز -

 .1957ّ، ايكاٖط٠، قٝاّ زٚي١ املطابطني-31

 ستُٛز عًٞ ، َهٞ -
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 .ّ 1977يػ١ٓ ، 219ايعسز ، زت١ً ايعطبٞ، ايوةػاٍ اإلغال١َٝ-32

 َؤْؼ ، صػني  -

 .ّ 1984، زَؿل، زاض ايؿهط، أطًؼ ايتاضٜذ اإلغالَٞ -33

ٞ ؾزط األْسيؼ زضاغ١ يف ةـاضٜذ األْـسيؼ َـٔ ايؿـت       -34 ىل قٝـاّ  ل اإلغـالَ

   . ّ 1959، ايكاٖط٠، 1 ، ّ 755-710/ ٖـ 138-92ايسٚي١ األ١َٜٛ 

 عبس ايط ٔ ضؾو ، املٝاح -

يف األصـٛاٍ ايطبٝعٝـ١   زضاغ١ ، أٚضبا يف نتا ايبًساْٝني ايعطب املػًُني -35

 .2008ّ، بػساز، 14ّ-9ٖـ/  8-3م ، ٚايبؿط١ٜ ٚابقتكاز١ٜ

 ؾاية ، ٖٓتؼ

ةطمجــ٘ عــٔ ، املهاٜٝــٌ ٚاألٚظإ اإلغــال١َٝ َٚــا ٜعازهلــا يف ايٓظــاّ املــةٟ -36

ُّإ ، األملا١ْٝ ناٌَ ايعػًٞ  . ّ 1970ع
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