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 املقذمة

 

فمٛمدَم٣م دطمؾ ايمٖم٣محتقح اظمًٙمٚمقح إلم ؾمٌف اجلزيرة اؼيٌغمي٥م اٞمًا٣مضمقا دم 

د دضمٝم٧م دؿمٟمت أومداَمٜمؿ اؽمتٗمر زمٔمّمٜمؿ داطمتٙمْمقا زمً٘م٣مح ايمٌال، أرصم٣مئٜم٣م

اؼصٙمٝمكم دأؽمٜمٚمقا دم زمٛم٣مء سم٣مريخ صمديد يمٙماٌالد فمارب زمحٗمٌا٥م ايمتا٣مريخ 

 . اإلؽمالَمل دم اؼٞمديمس

دايمٓم٣مهرة ايمٖمريدة هٛم٣مت هق أح اظمًتقؿمٛمكم اجلدد فمٚمٙماقا فماعم إضمٝما٣مء 

دجتديد ايم٘مثغم َمـ اظمراىمز احليي٥م ايمٗمديٚم٥م دأوم٣مَمقا فمٙمٝمٜم٣م َمادح صمديادة 

ـ هٛم٣م صما٣مءت هم٘مارة دَم، زمْم٣مزمع إؽمالَمل زمٗمٝم٦م َمٔم٣مظمٜم٣م ؾم٣مطمِم٥م إلم ايمٝمقج

ايم٘مت٣مب ايمذر يٗماع واٚمـ ؽمٙمًاٙم٥م َماـ ايمدراؽما٣مت يمٙمٚمادح اؼٞمديمًاٝم٥م 

هم٘م٣مٞم٦م هذخ ايمًٙمًٙم٥م ايمت٣مؽمٔم٥م دايمتل سمٛم٣مديمٛم٣م همٝمٜم٣م َمديٛم٥م زم٣منم٥م دىمقرة وماػمة 

ايماليت أؽمٜمؿ  ايمٔممماتَمـ زمكم  هذخ دسمٔمد . دَمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م دَمديٛم٥م ومٙمٜمرة

 . ردح فمدةاظمًٙمٚمقح دم زم٧م احلٝم٣مة همٝمٜم٣م دأوم٣مَمقا همٝمٜم٣م ضمّم٣مرة اَمتدت يمٗم

إلم شمالشما٥م  فمٚمٙمٛم٣م فمٛمد سمٛم٣مدث ىمؾ َمديٛم٥م فماعم سمٗمًاٝمؿ َما٣مدة زمحثٜما٣مدومد 

هماٝم  سمٛما٣مدث ، اهمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م يم٘مؾ َمٛمٜم٣مرىمز اظمحقر اؼدث فمعم اجلٕمر، حم٣مدر

دَما٣م ؾماٜمد ٣م َماـ  ايمًٝم٣مد يم٘ماؾ َمديٛما٥مد اظمحقر ايمث٣مين ايمت٣مريخ اإلدارر

٣مَم٣مت درىمز اظمحقر ايمث٣ميم٧م فماعم احلرىما٥م ايمٖم٘مريا٥م همٝمٜما٣م دإؽماٜم، أضمداث

 . دم ايمٔمٙمقج اظمختٙمٖم٥م أهؾ سمٙمؽ اظمدح زمٔمض
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 اجلغرافية التارخيية

 Priegoملذينة باغة  

 

همٖمال أنمٙما٤م اظمِما٣مدر صما٣مءت زمٙمٖماظ ، درد يمٖمٓمٜم٣م زمٌٔمض اغطمتالب

دذىمرها٣م احلٚماغمر َمارسمكم اؼدلم ، (2)ٗمدد زمٝمٕمقادصم٣مءت فمٛمد اظم، (1)زم٣منم٥م

دفمٛمد ازمـ اخلْمٝم٤م صم٣مءت َمرة زمٙمٖمظ ، (4)داؼطمرذ زمٙمٖمظ زم٣منمق (3)زمٙمٖمظ زمٝمٕمق

أَماا٣م اؽمااٚمٜم٣م ايمالسمٝمٛماال ايمٗمااديؿ همٜمااق ، (6)دأطماارذ زمٙمٖمااظ زماا٣منمق (5)٥مزم٣منماا

دفمٛمدَم٣م دطماؾ ، Priego ديمٖمٓمٜم٣م فمٛمد اؼؽم٣ٌمح، Epagnumm (7)اي٣ٌمنمٛمقج

دهال فمٛماد ايمٔم٣مَما٥م َماـ ، (9)دزمٝمٕمق دزم٣منمق (8)ايمٔمرب اظمًٙمٚمقح ؽمٚمقه٣م زم٣منم٥م

                                                 

ٔ سٝإ، املكتبع)يًشكب١ ( 1 ٌ املجاٍ: اب ّ(، ق 912ـ888ٖـ/  300ـ275ٜٓعش ع٢ً طبٝ

; اإلدسٜظــٞ،  1/123; ابــٔ بظــاّ، ايــز، ٠، 89; ايعــزسٟ، تشؿــٝع األ،بــاس، ق 128

ٔ غايب، فشس١ األْفع، ق  2/571ْض١ٖ املؼتام،  ٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق 14; اب ; اب

 . 2/154طعٝذ، املػشب يف س٢ً املػشب،  ; اب1/11ٔ; ابٔ االباس، ايته١ًُ،  134

 . 193، 186أسظٔ ايتكاطِٝ، ( 2

 . 122ايشٚض املعطاس، ق ( 3

 . 416ايشٚض املعطاس، ق ( 4

  18، ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق 2/228أعُاٍ األعالّ، ( 5

ٍ األعالّ( 6  . 314قٔ عظهش ٚابٔ مخٝع، َطًع األْٛاس،; ٜٓعش أٜلّا: اب2/28أعُا

 . 1/130ايظٓذط١ٝ، أسطالٕ، اذتًٌ ( 7

 . 1/189أسطالٕ، اذتًٌ ايظٓذط١ٝ، ( 8

تعًٝكــات   529ّ(، ق  880ـــ 846ٖـــ/   267ـــ232( ابــٔ سٝــإ، املكتبع)يًشكبــ١   9

 احملكل ستُٛد عًٞ َهٞ. 
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دهذا اغطماتالب   خيارج ، (3)أد زم٣منمل (2)دايمٛم٥ًٌم إيمٝمٜم٣م زمٝمٕمل، (1)ايمٛم٣مس زمٝمٕم٥م

ديٌدد أٞماف راصماع إلم اطماتالب ايمٙمٜمجا٣مت أد ، فمـ ايمُم٘مؾ ايمٔم٣مج يمٙم٘مٙمٚم٥م

 . ايمٛمٗمؾ درزم  ايمتِمحٝمػ

همذىمرت زمٔمض اظمِم٣مدر أهن٣م وٚمـ ىمقرة ايمٌاغمة ، أَم٣م َمقومع َمديٛم٥م زم٣منم٥م

Elvira ،ٛمٜمؿ: ازمـ ضمٝم٣مح فمٛمد ضمديثف فمـ ايمقهمقد ايمتل صما٣مءت إلم زماالط َم

ج( يمٙمتٜمٛمئ٥م زم٣مٞمتِما٣مرات  976-961ها/ 366 -350اخلٙمٝمٖم٥م اظمًتٛمٌم)

ه٣م ايمٔمذرر زمٟمهن٣م أضمد أصمازاء ىماقرة ايمٌاغمة ،(4)اظمٕمرب دوما٣مث ازماـ ، (5)دفمدظ

دوما٣مث يا٣مومقت: ، (6))دهل٣م َمديٛم٥م زم٣منم٥م( نم٣ميم٤م فمٛمد ضمديثف فمـ ىمقرة ايمٌغمة:

دذىمره٣م ازمـ ؽمأمٝمد َماـ َمادح ، (7)ؼٞمديمس َمـ ىمقرة ايمٌغمة(إهن٣م )َمديٛم٥م زم٣م

َمتقؽمْم٥م اؼٞمديمس واٚمـ ىماقرة ايمٌاغمة دؿمرزها٣م زمٗمقيماف: )ىمتا٣مب ضماقم 

يٛمص٥م زم٣منم٥م( دط همٝم  ذه٦ٌم َمِما٣مدر أطمارذ إلم أهنا٣م َماـ ، (8)ايمِم٣ٌمنم٥م دمط ضمقم َمص

َمٛمٜمؿ: ازمـ اغزم٣مر ايمذر وما٣مث فمٛماد ضمديثاف فماـ ، Granadaىمقرة نمرٞم٣مؿم٥م 

           إٞمااف َمااـ أهااؾ زم٣منماا٥م فمٚمااؾ  (9)ذاَملاؼدياا٤م أ ااد زمااـ يقؽمااػ اجلاا

                                                 

; ايطٌٜٛ،  1/198;  أسطالٕ، اذتًٌ ايظٓذط١ٝ،  1/149املكشٟ، ْفح ايطٝب، ( 1

 . 56ممًه١ غشْاط١، ق 

 . 1/189; أسطالٕ، اذتًٌ ايظٓذط١ٝ، 1/149املكشٟ، ْفح ايطٝب، ( 2

 . 27ايظٝٛطٞ، يب ايًباب، ق ( 3

 . 201ّ( ق  974-970ٖـ/  364-360)يًشكب١ املكتبع ( 4)

 . 93( تشؿٝع األ،باس، ق 5

 . 14( فشس١ األْفع، ق 6

 . 62( األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 7

 . 2/92( املػشب يف س٢ً املػشب، 8

  اذتشن١ ايفهش١ٜ. طٝأتٞ اذتذٜح عٓ٘ يف( 9
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دذىمرهاا٣م احلٚمااغمر زمٗمقيمااف: )َمديٛماا٥م زم٣مؼٞمااديمس َمااـ فمٚمااؾ ، (1)نمرٞم٣مؿماا٥م

دإلم ايمًمء ٞمٖمًف ذه٤م ازمـ اخلْمٝما٤م فمٛمادَم٣م فمادد اؼوما٣ميمٝمؿ ، (2)نمرٞم٣مؿم٥م(

َماـ اؼوما٣ميمٝمؿ  ايؼـشٜف  ايمت٣مزمٔم٥م إلم نمرٞم٣مؿم٥م زمٗمقيمف: )يرصمع إلم هذا ايماقؿمـ

دوم٣مث اظمٗمرر فمٛمٜما٣م: )دَماـ  (3)ومٙمٝمؿ زم٣منم٥م(..دإ. َمٛمٜم٣م:، شمالشم٥م دشمالشمقح إومٙمٝم ز 

 . (4)(أفم ث نمرٞم٣مؿم٥م ايم٘م٣ٌمر فمٚمؾ زم٣منم٥م

ديٌدد أح اخلالب ضمقث أح زم٣منم٥م وٚمـ ايمٌغمة أج نمرٞم٣مؿم٥م هاق طماالب 

إذ ىم٣مٞم٦م نمرٞم٣مؿم٥م َمديٛم٥م صٕمغمة سم٣مزمٔما٥م إلم ، سمرسمٝم٤م زَمٛمل غ طمالب َم٘م٣مين

رزم٦م ايمٌاغمة دم أضماداث ايمٖمتٛما٥م ايمتال أفمٗمٌا٦م ؽماٗمقط  ىمقرة ايمٌغمة همٙم  طمض

ٚمرت نمرٞم٣مؿم٥م دوٚم٦م يمٝمع َمٛم٣مؿمؼ ايمٌاغمة اخل الهم٥م اؼَمقي٥م دم اؼٞمديمس فمض

دَمديٛم٥م انمرٞم٣مؿم٥م حمدشما٥م َماـ أيا٣مج ) همذىمر اإلدريز، دنمٙم٤م اؽمٚمٜم٣م فمٙمٝمٜم٣م

دإٞم  ىم٣مٞم٦م اظمديٛم٥م اظمٗمِمقدة ايمٌغمة همخٙم٦م داٞمتٗمؾ أهٙمٜم٣م ، ايمثقار زم٣مؼٞمديمس

 دىم٣مٞما٦م: )دإلم ذيمؽ أيّم٣مز أؾما٣مر احلٚماغمر زمٗمقيماف، (5)(َمٛمٜم٣م إلم انمرٞم٣مؿم٥م

رزما٦م دم  ضم٣مرضة إيمٌغمة َمـ ومقافمد اؼٞمديمس اجلٙمٝمٙم٥م داؼَمِم٣مر ايمٛمٌٝمٙما٥م همخض

هماٝم  ، (6)(ايمٖمتٛم٥م داٞمٖمِمؾ أهٙمٜم٣م إلم َمديٛم٥م نمرٞم٣مؿم٥م همٜمل ايمٝمقج وم٣مفمدة ىمقره٣م

أؾم٣مر ازمـ اخلْمٝم٤م إلم أح اغٞمتٗم٣مث َمـ ايمٌغمة إلم نمرٞم٣مؿما٥م ىما٣مح زمٔماد ؽماٛم٥م 

أ  دايمٔمٖما٣مء، د  سمزث اؼي٣مج ختٝماػ ؽما٣مىمٛمٜم٣م: )ج زمٗمقيمف1009ها /400 يتٌاقظ

، ضمتاك ؾماٚمٙمٜم٣م اخلاراب، دايمٖمتـ اإلؽماالَمٝم٥م جتاقس أَم٣مىمٛمٜما٣م، َم٣ًمىمٛمٜم٣م

                                                 

 . 1/83( ايته١ًُ، 1

 . 122ايشٚض املعطاس، ق ( 2

 . 18( ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق 3

 . 1/149( ْفح ايطٝب، 4

 . 2/569ْض١ٖ املؼتام، ( 5

 . 28ايشٚض املعطاس، ق ( 6
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ؿ وم٣مؿمٛمٜم٣م اغنمؼماب ًظ اب سمراب، دسمٗم داٞمتٗمؾ أهٙمٜما٣م ، دىمؾظ ايمذر همقة ايمؼمظ

٥م ؽمٛم٥م أرزمٔم ئ٥م َمـ اهلجرة دجلاٟمدا إلم ، هما  زمٔماده٣م، َمدة أي٣مج ايمٖمتٛم٥م ايمػمزمريظ

ٗمع، َمديٛم٥م نمرٞم٣مؿم٥م ارصم  أح  ،(1)(..،.دأجظ اظمٌم، همِم٣مرت ضم٣مرضة ايمِمظ ديض

 . (2)سم٘مقح ايمٌغمة هل اظم٘م٣مح ٞمٖمًف ايمذر سمٗمقج فمٙمٝمف نمرٞم٣مؿم٥م احلديث٥م

همٗما٣مث ، دحتدشم٦م اظمِم٣مدر إلم َم٘م٣مهن٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم َمـ جي٣مدره٣م َمـ اظمادح

دذىماار ياا٣مومقت أح  ،(3)ازمااـ نم٣ميماا٤م إهناا٣م زمااكم ايمٕماارب دايمٗمٌٙماا٥م َمااـ ايمٌااغمة

ددم وماٌقم  ،َمديٛم٥م زم٣مؼٞمديمس َمـ ىمقرة ايمٌغمة زمكم اظمٕمرب دايمٗمٌٙم٥م َمٛمٜم٣م)زم٣منم٥م

هم١مح زمٝمٛمٜما٣م دزماكم ، أَم٣م اظم٣ًمهم٣مت، (4)(َمٛمحرهم٥م فمٛمٜم٣م يًغماز  Cordobaومرؿم٥ٌم 

 110أر ضماقارم (6)دزمٝمٛمٜم٣م دزمكم ومرؿم٥ٌم مخًاقح َماٝمالز ، (5)ايمٌغمة أرزمٔمقح َمٝمالز 

دذىمر اإلدريز أح َمديٛم٥م زم٣منم٥م هل وٚمـ ، (7)ىمؿ إلم اجلٛمقب ايمممومل َمٛمٜم٣م

ٌا٥م دوما٣مث أح دومرؿم Malagaوٚمـ جمٚمقفم٥م َمـ اظمدح ايمقاومٔم٥م زماكم َم٣ميمٗما٥م 

                                طمٖمٝمٖماا٥م دَمااـ ايمٗمٌااذاة إلم  (9)َمرضمٙماا٥م  (8)زمٝمٛمٜماا٣م دزمااكم ضمِمااـ ايمٗمٌااذاة

                                                 

 . 1/14( اإلساط١، 1

 . 55ايطٌٜٛ، ممًه١ غشْاط١، ق ( 2

 . 14( فشس١ األْفع، ق 3

 . 62يبًذإ، ق األْذيع َٔ َعذِ ا( 4

نـــِ، ٜٓعـــش: ٖٓـــتع،  2، ٚاملٝـــٌ ٜظـــاٟٚ 89ايعـــزسٟ، تشؿـــٝع األ،بـــاس، ق ( 5

 . 95املهاٌٜٝ ٚاألٚصإ اإلطال١َٝ، ق 

; ايضبٝـذٟ، األْـذيع َـٔ تـاز      62ٜاقٛت، األْـذيع َـٔ َعذـِ ايبًـذإ، ق     ( 6

 . 28ايعشٚغ، ق 

ٝكات تعً 529ّ(، ق  880-846ٖـ/  267-232( ابٔ سٝإ، املكتبع)يًشكب١ 7

 ٝكات احملكل ستُٛد عًٞ َهٞ. تعً

ايكبزام قـاٍ عٓٗـا ٜـاقٛت َذٜٓـ١ َـٔ ْـٛاسٞ قشطبـ١، األْـذيع َـٔ َعذـِ           ( 8

 . 212ايبًذإ، ق 

ٕ َٝاّل أٚ مثا١ْٝ فشاطخ، ٜٓعش: ايؼشبٝين، َػين 9 ( املشس١ً تظاٟٚ أسبع١ ٚعؼشٚ

 . 1/521َػين احملتاز إىل َعشف١ أيفاظ املٓٗاز، 
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 . (2)َمرضمٙم٥م طمٖمٝمٖم٥م Jaen(1)صمٝم٣مح 

أَم٣م أدص٣مهمٜم٣م همٗمد ؽمْمر يمٛم٣م زمٔمض اجلٕمراهمٝمكم اظمًٙمٚمكم صم٣مٞم٣ٌمز مم٣م متٝمزت 

٥م هلا٣م دهال صمٌٙمٝما: )همٗمد دصٖمٜم٣م اظمٗمدد زمٗمقيمف، زمف هذخ اظمديٛم٥م اؼٞمديمًٝم٥م

، (3)(ىمثغمة ايمتاقت دايمزيتاقح دايمتاكم، أددي٥م ختر َمٛمٜم٣م فمٝمقح سمدير اؼرضمٝم٥م

دزم٣منم٥م َمديٛم٥م صٕمغمة ايمٗمدر يم٘مٛمٜم٣م دم نم٣ميا٥م احلًاـ : )دوم٣مث فمٛمٜم٣م اإلدريز

يم٘مثرة َمٝم٣مهٜم٣م داظم٣مء يُمؼ زمٙمده٣م دفمٙمٝمف اؼرضما٣مء داطماؾ اظمديٛما٥م دهلا٣م َماـ 

، (4)(يمرطما٣مءايم٘مردج داؼؾمج٣مر َم٣م غ َمزيد فمٙمٝمف دهل دم هن٣مي٥م اخلِما٤م دا

، دهال ىمثاغمة اؼؾماج٣مر: )داَمتدح ازمـ نم٣ميم٤م َمٝم٣مهٜما٣م دؾماجره٣م زمٗمقيماف

دجياقد همٝمٜما٣م ، دظم٣مئٜم٣م طم٣مصٝم٥م ددح اظمٝم٣مخ يٛمٔمٗمد ضمجراز دم ضم٣مهم٣مت صمادادث

دظم٣مئٜم٣م طم٣مصٝم٥م : )همٝم  دصػ ي٣مومقت َمٝم٣مهٜم٣م دطمغما ٣م زمٗمقيمف، (5)(ايمزفمٖمراح

طم٣مصٝم٥م فمجٝم٥ٌم هم١مٞمف يٛمٔمٗمد ضمجاراز دم ضم٣مهما٣مت صمداديماف ايمتال ي٘مثار همٝمٜما٣م 

ددصاٖمٜم٣م ازماـ ، (6)(دجيقد همٝمٜم٣م ايمزفمٖمراح دحيٚمؾ َمٛمٜم٣م إلم ايمٌٙماداح، فصمري

ٝمص٣مخ َمٛمٌجًاف زما٣ميمٔمٝمقح : )ؽمٔمٝمد زمٗمقيمف إهن٣م
ط ر نمزيرة اظمع ة ايمثِّ ص غمص

ثط ع ىمص رع ٌص٥م ايمزَّ ؿمٝم

ا٣م صمرياف  ٝمٜمص
دظم٣مئٜم٣م طم٣مصٝم٥م يٛمعٔمصٗمد ضمجراز دمط ضم٣مهم٣مت صمداديمف ايمَّتطل يات دذ همط

اح رص ٖمص فمع ٣م ايمزَّ ٝمٜمص
ة .دجيقد همط غمص

ثط ة.. ىمص قرص ٜمض ُمع دأؾم٣مر أزماق ، (7)(اؼفمٛم٣مب دمخره٣م َمص

                                                 
ب ٠ إىل ْاسٝـ١ ادتـٛف ػـشقٞ قشطبـ١،     دٝإ نـٛس٠ ٚاطـع١ تتــٌ بهـٛس٠ ايـ     ( 1

 . 115ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

 . 2/571ْض١ٖ املؼتام، ( 2

 . 193أسظٔ ايتكاطِٝ، ق ( 3

 . 2/571ْض١ٖ املؼتام، ( 4

 . 14( فشس١ األْفع، ق 5

 . 62األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 6

 . 2/154املػشب يف سًٞ املػشب، ( 7
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دظم٣مئٜم٣م طم٣مصاٝم٥م أٞماف ، دهل نمزيرة اظمٝم٣مخ: )ايمٖمدا إلم ٞمٖمس سمٙمؽ اظمزاي٣م زمٗمقيمف

دومد دصػ أضمد ؾمٔمراء ، (1)(دهب٣م ايمزفمٖمراح دايمٔمٛم٤م ايم٘مثغم، يٛمٔمٗمد ضمجراز 

 : َمٝم٣مخ زم٣منم٥م زمٗمقيمف (2)زم٣منم٥م اظمٔمردب زم٣مزمـ طمردب

ـــا  ْ ٗــــــــــ ــ١ إ ٝ ــــــــــ ــاغٛا اـٝجُ  ٚهلل بــــــــــ

 

 

ــ١  ٕ  عشٜٓـــــ ـــاد ــٓع ػـــــ ــشغاّ َٚهـــــ  كـــــ

ــا     ــاب بــــــــني َٝاٖٗــــــ ــ١ ٜٓظــــــ ٜ ٓــــــ  َذ

     

 

  ٔ ـــ ــا ٙ غــــــــ   طــــــــ  أسٜكــــــــِ ْٗــــــــش َــــــ

 

 
ــذا٥ل  ــاح سـ ــشّٚ، ٚايبطـ  سبـــ٢ َـــٔ نـ

 

 

 (3)فُــا ػــ٦  َــٔ سظــٔ بٗــا ٚستاطــٔ 

َمـ اؼدص٣مب أفمالخ يٚم٘مـ ايمٗمقث إح َمديٛم٥م زم٣منما٥م سمٗماع فماعم أرض ؾماٌف  

عم ؾما٘مؾ فمٝماقح رزما  صمٌٙمٝم٥م سمتخٙمٙمٜم٣م اؼددي٥م ايمتل سمٛمحدر َمٛمٜم٣م اظمٝم٣مخ زمٔمّمٜم٣م فم

فماكم َما٣مء إذا ) دهلذا أؾما٣مرت زمٔماض اظمِما٣مدر أح همٝمٜما٣م، ذات ؿمٌٝمٔم٥م َمٔمدٞمٝم٥م

درزما  ، (4)(َمٔمردب ذيمؽ فمٛمدهؿ، ذب َمٛمف َمـ زمف احلٍم همت٦م ذيمؽ احلٍم

ذيمؽ َمـ زم٣مب ايمدفم٣مي٥م َمـ ومٌؾ ؽم٘م٣مهن٣م جلذب ايمًاٝم٣مح إيمٝمٜما٣م داغٞمتٖما٣مع َماـ 

٥م َمـ ايمًٖمقح فماعم زمٛما٣مء داؽمتٖم٣مد ؽم٘م٣مح اظمديٛم٥م َمـ اٞمحدار اظمٝم٣مخ اظمتدهمٗم، ذيمؽ

 .  اؼرضم٣مء ايمتل سمددر زمٗمقة اظمٝم٣مخ دسمًتخدج دم ؿمحـ احلٌقب

                                                 
 . 177يبًذإ، ق تكِٜٛ ا( 1

( ٖـٛ األدٜـب عًــٞ بـٔ ستُـذ املعــشٚف بـابٔ ،ـشٚف أؿــً٘ َـٔ قشطبـ١ ٚطــهٔ         2

َايكــ١ نــإ أدٜبــّا سافعــّا يًػــات، ٜٓعــش: ابــٔ عظــهش ٚابــٔ مخــٝع، َطًــع      
 . 314-313األْٛاس، ق 

 . 314( ابٔ مخٝع ٚابٔ عظهش، أعالّ َايك١، ق 3

ــاس، ق  ( 4 ــٝع األ،بـ ــزسٟ، تشؿـ ــّا: َؤيـــف زت  93ايعـ ــش أٜلـ ــاسٜخ  ; ٜٓعـ ــٍٛ، تـ ٗـ

 . 69األْذيع، ق 
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دأؾم٣مرت ايمٛمِمقص أفمالخ أيّما٣مز إلم أح اظمٛمْمٗما٥م سم٘مًاقه٣م اؼؾماج٣مر  

دغؽماٝم  أؾماج٣مر ، دومد ؽم٣مفمد دهمرة اظمٝم٣مخ دفمذدزمتٜم٣م فماعم ذيماؽ، اظمختٙمٖم٥م

ت ىمذيمؽ أؾمج٣مر ايمزفمٖمراح دهق ٞم٣ٌم، ايمٖم٣مىمٜم٥م َمـ ايمٔمٛم٤م دايمتكم دايمزيتقح

زمِمقم َمٔمٚمر يمف اؽمتخداَم٣مت َمتٔمددة سمدر همقائد اومتِم٣مدي٥م يم٥م ضمتك ومرٞماقخ 

همٜماق يادطمؾ دم ، (1)اؼصٖمراح مها٣م ايماذه٤م دايمزفمٖماراح : زم٣ميمذه٤م همٗم٣ميمقا

همٝمٗما٣مث زفمٖمارت ايمثاقب أر ، (2)صٛم٣مفم٥م اؼص٣ٌمغ دغؽمٝم  أص٣ٌمغ ايمثٝما٣مب 

سمزفمٖمار ايمرصماؾ : همٝمٗم٣مث، (4)ديدطمؾ دم صٛم٣مفم٥م ايمٔمْمقر دايمْمٝم٤م ، (3)صٌٕمتف

 . (5)٤م أر سمْمٝمظ 

، إغ أح أدؽمع اؽمتخداَم٣مسمف هل ايمْمٌٝم٥م ىمٔمالج يمٙمٔمديد َمـ اؼَماراض  

 : دومد أؾم٣مرت اظمِم٣مدر إلم  أمهٝمتف ايمْمٌٝم٥م ٞمذىمر َمٛمٜم٣م

ومقسمف َمٛمّماج٥م : )َمٛمٜم٣م ومقيمف، أؽمٜم٤م ايمرازر دم ذىمر همقائدخ ايمْمٌٝم٥م -1

تاك ذب  ه٤م زما٣مخل ر َمص ياذع ح دص اقع حيًاـ ايمٙمَّ ث دص ٌصاقع َمٙمٝمٛم٥م وم٣مزمّما٥م يادر ايم

يٚمع  تك يمْمخ٦م زمطفط أصد اىمتحؾ زمٚمٝمٌخت٨م دص ٛمصع ايمرؿمقزم٣مت أصح سمًٝمؾ إطلمص ايمعٔمكم َمص

أصة رص ٛمعفض زمطٙمصٌـ اَمع
ٙمط زم٣مؼددي٥م اظمممدزم٥م يمألدصما٣مع ، َمط تك طمض  أصيعّم٣مز َمص

ومد يٛمعتصٖمع زمطفط دص

ا٣مج داظمٗمٔمادة ضمص صرع ٛمص٥م دايمٖمرزصم٣مت دايمّم دات اظمًتٔمٚمٙم٥م ؼدصم٣مع اؼع
ٌص٣مؿمط ، ايمع

ة  ٚمرص ع ديً٘مـ احلع  ص
ط ة اجلع قص ٜمع ٣م ديٛمٖماع َماـ اؼدراج دحيرت ؾمص ٝمعٜمص ٙمص تك يمْمخ فمص َمص

٥م يممذاح وص ٣مرط ا٣م ، ..،. احل٣مرة ايمعٔمص ؽ ىمثاغماز َمص
يمط يمذص ة دهٛمف َمًخٛم٥م َمٛمقَم٥م دص قَّ ومض دص

                                                 

 )َاد٠ صعفش(.  1/425ايف ٚص بادٟ، ايكاَٛغ احملٝط، ( 1

 . 5/522; احملهِ ٚاحملٝط األععِ،  3/274ابٔ طٝذٙ، املخـف، ( 2

 . 3/274ابٔ طٝذٙ، املخـف، ( 3

 5/522; ابٔ طٝذٙ، احملهِ ٚاحملٝط األععِ،  3/220األصٖشٟ، تٗزٜب ايًػ١، ( 4

 )َاد٠ صعفش(. 

 )َاد٠ صعفش (.  11/430ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، ( 5
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اهمؼ اظمػمؽمٚمكم إطذا دهـ زمطفط أصد ؾمؿ أصد دهـ زمطافط اظمٛمخاراح ديٛمٖماع اؼدراج  قص يض

حيؾ ايمٗماردح اخلٌٝمثا٥م ، ديٛمٗمل ايمٗمردح ؿ داٞمّم َمٜم٣م دص
ضمط ديقاهمؼ صالزم٥م ايمرَّ

٥م وص ٣مرط اعص اظمصا٣مء ديمٙماذيـ غص ، ..،. ايمعٔمص  َمص
تاك اىمتحاؾ زمطافط اٙم  يمٙمزروما٥م َمص يِمع دص

س ٚمع دحص أصح يٗمٌٙمضقا ضمر ايمُمَّ تَّاك أصٞماف ، ..،. يٗمدرض اح يٖمارح ايمعٗمٙما٤م ضمص رص ٖمص فمع ايمزَّ

ؿ اهط رص ٥م دص شمص ٛمعفض دايمممزم٥م ايمٗم٣مسمٙم٥م شمصالص
إطٞمَّف َمٖمت  يمًدد ايم٘مٌد ، ..،. يٗمتؾ إطح أصىمثر َمط

ر اؼضمُم٣مء ذب قِّ ٗمص يض ه٤م نمُم٣مدة  دص يذع أعس دص ألص ايمرَّ  نمغم أصٞمف يٚمع
أصد سمّمٚمد زمطفط

ة  قص اٜمع ر ؾمص اقِّ ٗمص يض ا٣مء دص ًص عص أيم٣ٌمح ايمٛمِّ ٣م َمص ٝمعٜمص ٙمص  فمص
ايمعٔمكم ديردع رؿمقزمتٜم٣م إطذا ؿمقم زمطفط

ة ايمٗم٣مزمّما٥م ذب أصد دواع َماـ  قَّ ء َمـ ايمعٗمض ع ٝمف رص
همط ع دحيٙمؾ اؼدراج دص  ص

ط اجلع

عص يمْم٣مهم٥م ّمص ، ـمص٣مهر َمص صفمع ر اؼع قِّ ٗمص يض ٛمص٥م داؼفمّم٣مء ايمّمٔمٝمٖم٥م زمطا ص دحيٙمؾ دص
ٌص٣مؿمط ٣مء ايمع

يٖمات  ؽمادد  ٣م َمـ ـمص٣مهر دص ٝمعٜمص ٙمص تك ذب أصد دوع فمص ة ايمٗم٣مزمّم٥م َمص قَّ  َمـ ايمعٗمض
همطٝمفط

األص  ة داظمارارة إطغَّ أصٞماف يٚمع ارص ارص  َمـ احلعص
٣م همطٝمفط ٣مح َمص دة زم٣مفمتداث اظمعص٘مص رض ايمعٔمض ايم٘مٌد دص

٣مغ َمص اح صمٝمد يمٙمْمح٣مث، ..،.ايمدِّ رص ٖمص فمع  . (1)( ..،.ايمزَّ

يٗمقر اظمٔمدة دهيّمؿ ايمْمٔم٣مج ديٖمات  ) ىمر احلٚمغمر أح ايمزفمٖمراحذ -2

دص ايمٔمردة دايم٘مٌد ديدر ايمٌقث دص دحيرت ؾمٜمقة اجلا ع إطغ أح ي٘مثار ، ..،.ؽمص

ؾ زمف َمع يمٌـ أضجِّ صم٣مري٥م ومْماع ، هم١مطح أضىمثر أهمًد ؾمٜمقة اجل ع، َمٛمف
تضحط دإطذا اىمع

ذ ضمدومتٜم٣م قَّ  ايمرأس دإطح ص٤م َم٣مء ؿمٌٝمخف فمعم، ؽمٝمالح اظمقاد َمـ ايمٔمكم دومص

 . (2)( ٞمٖمع َمـ ايمًٜمر احل٣مدث َمـ ايمٌٙمٕمؿ

دَمـ هٛم٣م هم١مح اؽمتخداَم٣مسمف دم َمٖم٣مصؾ احلٝم٣مة اظمٜمٚم٥م ىم٣ميمْمٝم٤م داظمالزماس 

داؼددي٥م صمٔمؾ َمٛمف ؽمٙمٔم٥م رائجا٥م ذات َماردددات اومتِما٣مدي٥م َمٜمٚما٥م فماعم 

                                                 

; ٜٓعش أٜلّا: ابٔ ايبٝطاس، ادتاَع ملفشدات  183-6/182اذتاٟٚ يف ايطب، ( 1

 . 469-2/467األد١ٜٚ ٚاألغز١ٜ، 

 . 5/2796مشع ايعًّٛ، ( 2
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أه٣مرم َمديٛم٥م زم٣منم٥م ايمتل سمرىمزت همٝمٜم٣م زرافمتف فمعم ٞمْم٣مة داؽمع دَمٛمٜم٣م يِمدر 

 . إلم اػهم٣مة

٥م ايمتٚمدٞمٝم٥م همٗماد أؾما٣مرت اظمِما٣مدر إلم فمادة ٞمٔماقت هلا٣م أَم٣م َمـ ايمٛم٣مضمٝم

أَما٣م ، (2) همٝم  ٞمٔمتٜم٣م ايمٌٔمض اػطمر زمٟمهن٣م ىمقرة، (1)همٌٔمّمٜم٣م ذىمر أح زم٣منم٥م َمديٛم٥م

دصمٔمؾ ، ايمٔمذرر هم١مٞمف دم ضمديثف فمـ ىمقرة ايمٌغمة ومًٚمٜم٣م إلم أوم٣ميمٝمؿ دأصمزاء

همٝم  ذىمر ازمـ اخلْمٝم٤م فمٛمد ضمديثاف فماـ نمرٞم٣مؿما٥م زماٟمح ، (3)زم٣منم٥م َمـ أصمزائٜم٣م

 . (4)أوم٣ميمٝمٚمٜم٣مزم٣منم٥م َمـ 

ىمؾ صٗمع : )دفمٛمد ايمرصمقع إلم هذخ ايمٛمٔمقت اجلٕمراهمٝم٥م هم١مح ايم٘مقرة هل

دغ زمد يمتٙمؽ ايمٗمرذ َماـ ومِما٥ٌم أد َمديٛما٥م أد هنار ، يُمتٚمؾ فمعم فمدة ومرذ

دأح رأر اظمٗمادد فماـ سم٘ماقير زماالد اؼٞماديمس صمادير ، (5)(جيٚمع اؽمٚمٜم٣م

ر ٣م يم٘مثارة اظمادح: )همٜمق يٗمقث، زم٣مظمالضمٓم٥م  يمق ىمٛم٦م دطمٙم٦م اؼٞمديمس يم٘مقظ

نماغم أٞما٣م ٞمٔمجاز فماـ سم٘ماقير : )شماؿ يّماٝمػ،  (6)(داإلفم ث دايمٛمقاضمل هب٣م

اؼٞمديمس همؼمىمٛم٣مه٣م فمعم اجلٚمٙم٥م ددصٖمٛم٣م ىمقرة ومرؿمٌا٥م ظما٣م ىمثار اظمخاػمدح 

دفمروا٦م ىمتا٣مع فماعم ؾماٝمخ َماـ َمُما٣مخيٜمؿ ، فمٛمٜم٣م داسمظّم  فمٛمدٞم٣م أَمره٣م

                                                 
;   14; ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق  2/571ٜٓعش: اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ( 1

; ابــٔ طــعٝذ، املػــشب يف سًــٞ    62ع َــٔ َعذــِ ايبًــذإ، ق  ٜــاقٛت، األْــذي 
 . 122; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  2/45املػشب، 

، 284، 173ّ (، ق  941-912ٖـــ/  330 – 300ٜٓعــش: ابــٔ سٝــإ، املكتــبع ) ( 2

; ابــٔ عبــذ املًــو املشانؼــٞ،     4/110; ابــٔ االبــاس، ايتهًُــ١،    471، 352، 331
 . 4/374ابٔ ارتطٝب، اإلساط١،  ; 4/110ايزٌٜ ٚايته١ًُ، 

 . 93، 92تشؿٝع األ،باس، ق ( 3

 . 18ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق ( 4

 . 37-1/36َعذِ ايبًذإ، ( 5

 . 65أسظٔ ايتكاطِٝ، ق ( 6
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.. دؽماٟميم٦م .فمعم هذا ايمٗمٝم٣مس جي٤م أح سم٘مقح اؼٞمديمس شم ين فممماة: همٗم٣مث

هم٣مظمٗمدد هٛم٣م يٗمر زمٟمح اؼٞمديمس همٝمٜم٣م َمـ ايم٘ماقر ، (1)( ...صدة: آطمر همٗم٣مث

دإلم ذات ، املؼـشم دذيمؽ ضم٤ًم اظمقاصاٖم٣مت ايمتال يراها٣م فمٛماد سمٗمًاٝمؿ 

دهمٝمٜما٣م َمادح يزياد : )زمٗمقيمف، اظمٔمٛمك ذه٤م ازمـ ضمقومؾ فمٛمد ذىمرخ اؼٞمديمس

زمٔمّمااٜم٣م فمااعم زمٔمااض دم اظمحااؾظ داجل٣ٌمياا٥م داغرسمٖماا٣مع دايمااقغة دايمٗمّماا٣مة 

ديمٝمس هب٣م َمديٛم٥م نمغم ، يٗم٣مث ؼضمدهؿ خمٙمظػداظمخٙمظٖمكم فمعم رهمع اؼطم٣ٌمر د

فمٙما ز أٞماف زار ، (2)( َمٔمٚمقرة ذات رؽمت٣مة همًٝم  إلم ىمقرة همٝمٜم٣م وٝم٣مع فمداد

، (3)ج  اؼٞمديمس داؿمٙمع فماعم ايمٔمدياد َماـ ٞمقاضمٝمٜما٣م  948ها/337دم ؽمٛم٥م 

، ديرذ َم٠مٞمس أح  َمِمْمٙم  ايم٘مقرة دم اؼٞمديمس   يٓمٜمر إغ زمٔمد ؽماٛمقات

دفمعم دصم٣مه٥م هذا   (4)ف َمِمْمٙم  إدارر دـمٜمر فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتجقز غ فمعم أٞم

إغ أٞمٛم٣م ٞمرذ أح َمِمْمٙم  ايم٘مقرة ايمذر اؽمتخدَمف ازمـ ضمٝما٣مح ىما٣مح ، ايمرأر

َمالزَم٣مز دم أنمٙم٤م اؼضمٝما٣مح يمٙمتٕمٝماغمات دم اظمٛم٣مصا٤م اإلداريا٥م مما٣م جئمٙماف 

دَمـ هٛم٣م ٞمرذ إؿمالة يمٖمظ ىمقرة فمعم َمديٛما٥م زم٣منما٥م ، اؼومرب إلم َمديمقغ ٣م

ٕمراهمٝما٥م هما٣ميم٘مقرة زم٣مؼٞماديمس َمٛمْمٗما٥م ىم٣مح ذد َمديمقغت إداري٥م أىمثر َمٛمف صم

   . داؽمٔم٥م حتٝمط زم٣مظمديٛم٥م دسم٘مقح سم٣مزمٔم٥م هل٣م

، املؼـشم  أَم٣م اإلومٙمٝمؿ هم١مح دغغسمف فمٛمد أهؾ اؼٞمديمس خيتٙمػ فم  هق دم

هم١مهنؿ يًٚمقح ، ؼهؾ اؼٞمديمس طم٣مص٥م: )دومد أؾم٣مر ي٣مومقت إلم ذيمؽ زمٗمقيمف

درزما  غ ئمارب هاذا اغصااْمالح إغ ، ىماؾ ومريا٥م ىمٌاغمة صم٣مَمٔما٥م إومٙماٝم ز 

                                                 

 . 194أسظٔ ايتكاطِٝ، ق ( 1

 . 116ؿٛس٠ األسض، ق ( 2

 . 108ؿٛس٠ األسض، ق ( 3

 . 590( فذش األْذيع، ق 4
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،  دفمعم هذا هم٣مإلومٙمٝمؿ دم اؼٞمديمس زمٙمدة سمتٌٔمٜم٣م أرض داؽمٔم٥م، (1)( طمقاصٜمؿ

ده٘مااذا زمٗمٝماا٥م َمٛماا٣مؿمؼ  (2)يمااذا ومًااٚمقا َمااثالز ومرؿمٌاا٥م دنمرٞم٣مؿماا٥م إلم أوماا٣ميمٝمؿ

دايمراصم  أح إؿمالة إومٙماٝمؿ فماعم زم٣منما٥م ىما٣مح زمٔماد اواٚمحالث ، اؼٞمديمس

دىم٣مح ذيمؽ داوح٣مز َمـ ، دسمراصمع ددر ايمٌغمة همٟمصٌح٦م َمـ أوم٣ميمٝمؿ نمرٞم٣مؿم٥م

 . (3)ازمـ اخلْمٝم٤م فمـ نمرٞم٣مؿم٥مطمالث ىمالج 

دزمخِمقص اجلزء همٗمد درد ذىمرخ فمٛمد ايمٔمذرر أٞمف ومًؿ ىمقرة ايمٌغمة   

دوماد فمارب يا٣مومقت ، (4)إلم أوم٣ميمٝمؿ دأصمزاء دصمٔمؾ زم٣منم٥م صمزءاز َماـ ايمٌاغمة

: زمٗمقيماف Calatrava اجلزء زم٣مؼٞمديمس فمٛمد ضمديثف فمـ َمديٛما٥م ومٙمٔما٥م رزما٣مح

ديارذ ، (5)(إلومٙماٝمؿدهل٣م فمدة ومرذ دٞمقاح ديًٚمقهن٣م اؼصمزاء يٗمقج َمٗم٣مج ا)

َماا٠مٞمس أح اؼصماازاء دم اؼٞمااديمس ومااد سم٘مااقح َمًاا٣مضم٣مت َمااـ اؼرض 

ديٛمْمٌؼ فمٙمٝمٜم٣م ضم٘مؿ أرض ايمٔمُم٤م دايم٘مأل دم ، طمِمِم٦م يمإلزمؾ داظم٣مؾمٝم٥م

، دإٞم  َمُم٣مفم٣مز يمٙمج فم٥م ىمٙمٜم٣م، همال سم٘مقح ممٙمقىم٥م ؼضمد، ايمتمميع اإلؽمالَمل

ديمٔمؾ هذا ايمتٔمريػ يمٙمجزء يٛمْمٌؼ فماعم َمًا٣مضم٣مت ، (6)دغ جيٌك َمٛمٜم٣م َم٣مث

، ـ أرض زم٣منم٥م ومٌؾ ومٝم٣مج ايمٖمتٛم٥م زم٣مؼٞمديمس زمٔمد ؽماٗمقط ايمدديما٥م ايمٔم٣مَمريا٥مَم

شماؿ : )دومد ظمظ  إلم ذيمؽ ايمٔمذرر زمٔمد ضمديثف فمـ أصمزاء ىمقرة ايمٌغمة زمٗمقيمف

داومتًٚم٦م ايماٌالد دسمٖمروما٦م اؼفما ث ، دومٔم٦م ايمٖمتٛم٥م فمعم رأس اؼرزمٔم ئ٥م

                                                 

 . 18ذإ،  ق األْذيع َٔ َعذِ ايبً( 1

 . 592َؤْع، فذش األْذيع، ق ( 2

 . 18ٜٓعش: ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق ( 3

 . 93تشؿٝع األ،باس، ق ( 4

 . 125األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 5

 . 599فذش األْذيع، ق ( 6
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همِم٣مر يمٙمػمزمر َمٛمٜم٣م ٞمِمٝم٤م دؼهؾ اظمريا٥م َمٛمٜما٣م ، زمٟميدر يم٣مفم٥م َمـ ايمرؤؽم٣مء

 . (1)(ٝم٤مٞمِم

ديٖمٜمؿ مم٣م سمٗمدج أح زم٣منم٥م هق اؽمؿ ظمٛمْمٗم٥م داؽمٔم٥م همٝمٜم٣م ايمٔمديد َمـ ايمٗمرذ 

دومد ذىمر ازمـ ضمٝما٣مح ايمٔمدياد ، داإلفم ث دسم٘مقح سم٣مزمٔم٥م إلم اظمديٛم٥م اؼج زم٣منم٥م

زث 933ها/ 321إٞمف دم ؽمٛم٥م: َمـ اإلؾم٣مرات ايمدايم٥م فمعم ذيمؽ َمٛمٜم٣م ومقيمف ج فمض

دم ؽماٛم٥م : دومقيمف، (2) أ د زمـ هُم٣مج زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمـ ىمقرة زم٣منم٥م دأفمٚمٙمٜم٣م

زث يقؽمػ زمـ ؽمٙم ح فمـ ىمقرة زم٣منم٥م دأضمقازها٣م939ها/328 ىما  ، (3)ج فمض

 .(4)(دإومٙمٝمؿ زم٣منم٥م دزمف اظمديٛم٥م ايمُمٜمغمة: )أؾم٣مر ازمـ اخلْمٝم٤م إلم ذيمؽ زمٗمقيمف

  

 ايتاسٜخ اإلداسٟ ٚايظٝاطٞ ملذ١ٜٓ باغ١: ثاّْٝا

ٙمٚمكم   سمرد دم اظمِم٣مدر اظمتقهمرة يمديٛم٣م إؾم٣مرة َم٣ٌمذة فمـ ىمٝمٖمٝم٥م همت  اظمً

إغ أٞمف فمعم َم٣م يٌدد همتح٦م أشمٛم٣مء همت  اظمًٙمٚمقح ، َمديٛم٥م زم٣منم٥م أد سم٣مريخ ذيمؽ

همٔمٛمدَم٣م مت٘مـ ؿم٣مرة زمـ زي٣مد َماـ هزيٚما٥م ، يم٘مقرة ايمٌغمة ىمقهن٣م َمـ سمقازمٔمٜم٣م

دم  Rio Cuadalete (5)َمٙمؽ ايمٗمقط ايمٕمرزمٝمكم يمقذريؼ دم َمٔمرىم٥م دادر يم٘م٥م 

ـ َماـ هماتٚم٘م  Sevillaج اجتاف إلم إؾماٌٝمٙمٝم٥م710ها /92دم ؾمقاث َمـ ؽمٛم٥م 

اجلٝمش   ايمتل جتٚمع همٝمٜم٣م ومًؿ َمـ Ecija (6)همتحٜم٣م شمؿ اجتف إلم َمديٛم٥م إؽمتج٥م 

دزمٔمد هزيٚمتٜمؿ ومرر ايمتٗمدج دايمزضمػ َم٣ٌمذة إلم ؿمٙمٝمْمٙم٥م ، اجلٝمش ايمٗمقؿمل

                                                 

 . 93تشؿٝع األ،باس، ق ( 1

 . 331ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع)( 2

 . 462ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع)( 3

 . 18ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق ( 4

 . 511َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ َٔ نٛس٠ ػز١ْٚ، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 5

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ قذمي١ تكع بني ايكب١ً ٚايػشب َٔ قشطب١، ٜٓعش: ابٔ غايب، ( 6

 . 53; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  26غايب، فشس١ األْفع، ق 
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Tolodoدومٌؾ أح يممع أرؽمؾ همروم٣مز َمـ صمٝمُماف ، فم٣مصٚم٥م ايمٗمقط ايمٕمرزمٝمكم

 Cordoba  (1)ومرؿمٌا٥م: يمٖمت  زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل جتٚمع همٝمٜما٣م ايمٗماقط دهال

 . Tudmir  (3)دسمدَمغم Malaga  (2)غمة دَم٣ميمٗم٥مدايمٌ

أَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمجٝمش اظمتجف ٞمحق ايمٌغمة همتٚم٘مٛمقا َمـ همت  َماديٛمتٜم٣م شماؿ   

ديٚم٘ماـ ايمٗماقث إح ذيماؽ ىما٣مح دم ، (4)همتحقا نمرٞم٣مؿم٥م شمؿ َمّمقا إلم سمادَمغم

ؼح َمٔمرىم٥م دادر يم٘م٥م ايمتل اهنزج همٝمٜما٣م ايمٗماقط ، ج710ها/92أداطمر ؽمٛم٥م 

، وم٣مة يقج اؼضمد يمٙمٝمٙمتكم زمٗمٝمت٣م َمـ ؾمٜمر رَمّم٣محىم٣مٞم٦م اظمال: )ىم  وم٣مث اظمٗمرر

اث زمٔمد سمتٚما٥م  هم٣مسمِمٙم٦م احلرب زمٝمٛمٜمؿ إلم يقج اؼضمد خلٚمس طمٙمقح َمـ ؾمقظ

دظم٣م ىم٣مح ، (6)دىم٣مح همت  ومرؿم٥ٌم دم ؾمقاث َمـ ايمًٛم٥م ٞمٖمًٜم٣م، (5)(..،.شم ٞمٝم٥م أي٣مج

همٜمذا ئمٛمل أح دطماقث ، (7)ج 711ها/ 93ىم٣مح ؿم٣مرة دم ؿمٙمٝمْمٙم٥م أدائؾ ؽمٛم٥م 

٥م دم ضم٘مؿ اظمًٙمٚمكم ىم٣مح دم اظمادة زماكم ؾماقاث دذر ايمٌغمة دَمٛمٜم٣م َمديٛم٥م زم٣منم

 . ج 710ها /  92احلج٥م َمـ ؽمٛم٥م 

ددم  (8)سمٔمد ىمقرة ايمٌغمة َمـ اظمراىماز اظمٜمٚما٥م ايمتال اؽماتٗمر همٝمٜما٣م ايمٔمارب

                                                 

١ُ األْذيع ذتكب١ ط١ًٜٛ تكع عًـ٢ ْٗـش ايـٛادٟ ايهـب ،     ٖٚٞ قاعذ٠ ٚعاؿ( 1
; اذتُـ ٟ، ايـشٚض املعطـاس،     27-26ٜٓعش: ابٔ غايب، فشسـ١ األْفـع، ق   

 . 457-456ق 

ٖٚٞ نٛس٠ نب ٠ يف األْذيع تكع بني ايكب١ً ٚايؼشم َٔ قشطب١، ٜٓعـش: ابـٔ   ( 2
 . 40; ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق  25غايب، فشس١ األْفع، ق 

; ابـٔ   19ملضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ ٜٓعش: َؤيـف زتٗـٍٛ، أ،بـاس زتُٛعـ١،  ق     ( 3
 . 19-1/18; ابٔ ارتطٝب، اإلساط١،  2/11عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 

ــ١، ق  4 ــاس زتُٛعـ ــٍٛ، أ،بـ ــ١   23-22( َؤيـــف زتٗـ ــب، ايًُشـ ــٔ ارتطٝـ ; ابـ
 . 16ايبذس١ٜ، ق 

 . 2/8املػشب، ; ٜٓعش أٜلّا: ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ  1/259( ْفح ايطٝب، 5

 . 3/12; املكشٟ، ْفح ايطٝب،  10-2/9ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 6

 . 394اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 7

 . 223ط٘، ايفتح ٚاالطتكشاس، ق ( 8
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همٗمد ؽم٘مـ ومًؿ َمٛمٜمؿ دم َمدح ، (1)َمٗمدَمتٜمؿ اظمًتٗمريـ اؼدائؾ َمـ ايمٌٙمديكم

د ٞمازث دوما (2)دزمٙمدات ىمقرة ايمٌغمة ددم َمٗمادَمتٜمؿ فمادد َماـ ومٌٝمٙما٥م صماذاج

دسمٔمد ومٌٝمٙم٥م اظمٔم٣مهمر ايمٝمٚمٛمٝم٥م َماـ اظمًاتٗمريـ اؼدائاؾ ، (3)زمٔمّمٜمؿ َمديٛم٥م زم٣منم٥م

دهؿ َمـ صمٛماد  (4)ايمذيـ دطمٙمقا َمع ؿم٣مرة زمـ زي٣مد دؽم٘مـ زمٔمّمٜمؿ دم زم٣منم٥م

دٞمازث زم٣منما٥م ، يمٛمازدهلؿ إي٣مها٣م (5)َمٌم دأؿمٙمؼ فمٙمٝمٜمؿ ازمـ اغزم٣مر صمٛمد زم٣منما٥م

زيرر ىم٣مح أيّم٣مز َمـ ايمٌٙمديكم زمٔمض َمـ اؼٞمِم٣مر دفمرهمقا همٝم  زمٔمد زمٌٛمل اجل

 . (6)َمٛمٜمؿ فمٝمًك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ايمٗمْم٣مع أي٣مج ازمـ أع فم٣مَمر

أَم٣م ايمٔمرب ايمقاهمديـ ايماذيـ اؽماتٗمردا دم ىماقرة ايمٌاغمة هماٟمنمٙمٌٜمؿ َماـ 

ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٗمٝمًٝم٥م ايمذيـ دطمٙماقا اؼٞماديمس واٚمـ ؿم٣ميمٔما٥م زمٙما٨م ايمٗمُماغمر 

زمتاقزئمٜمؿ  (8)شمؿ وم٣مج ايمقارم أزمق اخلْم٣مر احل٣ًمج زمـ رضار ايم٘مٙمٌال (7)ايمٗمٝمز

                                                 

ايبًذٜٕٛ ِٖ ايفاحتٕٛ األٚا٥ٌ ايزٜٔ تػًبٛا ع٢ً دٚي١ ايػٛط ايػشبٝني ٚاطـتكشٚا  ( 1

غبــاتِٗ ٚأغًــبِٗ ممـٔـ د،ـٌـ األْــذيع َــع   َباػــش٠ يف األساكـٞـ املفتٛســ١ سظــب س 

 . 62تاسٜخ ايعشب، ق  ايظاَشا٥ٞ ٚ ،شٕٚ، طايع١ َٛط٢ بٔ ْـ ، ٜٓعش:

 . 196ط٘، ايفتح ٚاالطتكشاس، ق ( 2

 . 1/83ابٔ االباس، ايته١ًُ، ( 3

 . 203ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 4

 . 2/310ايته١ًُ، ( 5

 . 124-1/123( ابٔ بظاّ، ايز، ٠، 6

ّ ٚناْ  ٚالٜت٘  741ٖـ/  124بٔ بؼش ايكؼ ٟ تٛىل األْذيع ط١ٓ ٖٛ بًر ( 7

 . 83أقٌ َٔ ط١ٓ، ٜٓعش: ابٔ األث ، األْذيع َٔ ايهاٌَ يف ايتاسٜخ، ق 

ٖٛ أبٛ ارتطاس اذتظاّ بٔ كشاس بٔ طالَإ ايهًيب ٚيٞ األْذيع بعذ قتـٌ  ( 8

ٔ قبٌ عبذ املًو بٔ قطٔ َٚباٜع١ أًٖٗا ثعًب١ بٔ طال١َ، ٚناْ  تٛيٝت٘ َ

ــٞ إفشٜكٝــ١ سٓعًــ١ بــٔ ؿــفٛإ ايهًــيب طــ١ٓ       ّ  ٚعــضٍ طــ١ٓ   742ٖـــ/125ٚاي

ّ، ثِ قتٌ يف اذتشب اييت دشت بني ايكٝظ١ٝ ٚايُٝا١ْٝ يف َٛقع١  745ٖـ/128

;  178ــ  177ّ. ٜٓعش : اذتُٝذٟ، دز٠ٚ املكتبع، ق  747ٖـ/130ػكٓذ٠ ط١ٓ 

 . 66ـ  1/61ابٔ األباس، اذت١ً ايظ ا٤، 
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ددم َمٗمدَما٥م ، (1)اؼٞمديمس هم٘م٣مح ٞمِمٝم٤م ىمقرة ايمٌغمة َمٛمٜمؿ ىمٌغم فمعم َمٛم٣مؿمؼ

ىمذيمؽ ، (3)دهؿ يٛمتٚمقح إلم زم٘مر زمـ دائؾ  (2)ه٠مغء زمٛمق َمْمردح َمـ ايمٔمرب

ىمذيمؽ زمٛمق سمٕمٙم٤م دم َمديٛم٥م زم٣منم٥م دىم٣مٞمقا ومد دطمٙماقا اؼٞماديمس َماع ؿم٣ميمٔما٥م 

دهل سمٔمد َمـ أىمػم ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م همٝمٜم٣م ضمتك أهن٣م ٞمض٦ًٌم إيمٝمٜمؿ همٗم٣ميمقا ، زمٙم٨م

 . (4)زم٣منم٥م سمٕمٙم٤م

ىم٣مح إلم صم٣مٞم٤م ايمٔمرب دم ىمقرة ايمٌغمة هٛم٣مت ؽم٘م٣مح ايماٌالد اؼصاٙمٝمكم 

دوماد ، (6)دايمٛمِم٣مرذ دايمذيـ ىم٣مٞمقا يُم٘مٙمقح أنمٙم٤م ؽم٘م٣مهن٣م  ( 5)َمـ اظمقيمديـ

فم٣مش اجلٚمٝمع دم ؽمالج ددئ٣مج فمعم ايمرنمؿ َمـ احلرىما٣مت ايمتال وما٣مَمقا همٝمٜما٣م 

دمم٣م ئمازز ذيماؽ أح ضمرىما٣مت اظمقيماديـ ، دأنمٙمٌٜم٣م سمٔمقد ؼؽم٣ٌمب ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

ت   سم٘مـ ايمقضمٝمدة زمؾ وم٣مج ايمٔمرب دايمػمزمر أيّم٣مز زم٣ميمٔمديد َمـ ايمثاقرات هٛم٣م

 . (7)يمذات اؼؽم٣ٌمب

ديٌدد أح َمديٛم٥م زم٣منم٥م فم٣مؾم٦م ه٣مدئ٥م زمٔمٝمدة فمـ اؼضمداث ايم٘مٌغمة ضمتك 

ديمٔمؾ ذيماؽ راصماع إلم ، َمٛمتِمػ ايمٗمرح ايمث٣ميم٧م اهلجرر/ايمت٣مؽمع اظمٝمالدر

                                                 

 . 228-223فتح ٚاالطتكشاس، ق ٜٓعش: ط٘، اي( 1

; ابــٔ  47ّ (، ق  912-888ٖـــ/  300-275ابــٔ سٝــإ،  املكتبع)يًشكبــ١ ( 2

; أبٛ  2/116; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  2/154طعٝذ، املػشب يف سًٞ املػشب، 

 . 154ارتٌٝ، األْذيع، ق

 . 230ط٘، ايفتح ٚاالطتكشاس، ق ( 3

 ; 1/235، 1/11االباس، ايته١ًُ، ; ابٔ 134ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 4

املٛيذٕٚ ِٖ أبٓا٤ ايبالد األؿًٝني ايزٜٔ د،ًٛا اإلطالّ، ٜٓعش: َؤْع، فذش ( 5

 . 461-460فذش األْذيع، ق 

 . 151أبٛ ارتٌٝ، األْذيع، ق ( 6

ٜٓعــش املضٜــذ عــٔ ثــٛسات املٛيــذٜٔ ٚايعــشب يف دٓــٛب األْــذيع: أبــٛ ارتٝــٌ،    ( 7

 َٚا بعذٖا.  110األْذيع، ق 
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َمديٛم٥م زم٣منما٥م همٗمد ىم٣مح أهؾ ، ومرهب٣م َمـ ومرؿم٥ٌم دومقة ايمدديم٥م دضم٘م٣مَمٜم٣م آٞمذات

دوماد زمٙمٕما٦م ، يُم٣مرىمقح ضم٘مقَما٥م ومرؿمٌا٥م دم نمزدا ا٣م غؽماٝم  دم ايمثٕماقر

أي٣مج اؼَمغم حمٚمد زمـ  Galicliaَمُم٣مرىمتٜمؿ دم أضمدذ ايمٕمزدات إلم صمٙمٝمٗمٝم٥م 

 . (1)سمًٔم ئ٥م هم٣مرس ( ج 886-852ها/  273-238) فمٌد ايمر ـ

-275)إغ أح فمٜمد اؼَمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚماد زماـ فمٌاد ايمار ـ ايمثا٣مين

دومد ، ؾمٜمد ايمٔمديد َمـ ايمتٚمردات دايمٖمتـ ايمداطمٙمٝم٥م( ج912-888/ ها300

، ددم أي٣مَماف اَماتألت اؼٞماديمس زما٣ميمٖمتـ: )دصػ ازمـ اؼشمغم فمٜمدخ زمٗمقيماف

 . (2)(دص٣مر دم ىمؾ صمٜم٥م َمتٕمٙم٤م د  سمزث ىمذيمؽ ؿمقث دغيتف

ديٌدد أح احلرىم٣مت ومد اؽمتٖمحٙم٦م دم َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ اؼٞمديمس د  سمٌاؼ 

دزه٣م إلم ايمٗمقافمد داظمدح ايم٘مٌاغمة َمثاؾ زمؾ جت٣م، وم٣مسة فمعم اظمٛم٣مؿمؼ اجلٌٙمٝم٥م

       زماا  همٝمٜماا٣م َمديٛماا٥م ) دصمٝماا٣مح دايمٌااغمة Badajoz  (4)دزمْمٙمٝمااقس (3)إؾمااٌٝمٙمٝم٥م 

دَماـ أؾماٜمر ضمرىما٣مت ، دنمغمه٣م Murciaدَمرؽمٝم٥م  Lorcaديمقروم٥م ( زم٣منم٥م

    دىم٣مٞما٦م( 5) ايمتٚمرد ايمتل ؾمٜمد ٣م اظمٛمْمٗما٥م هال ضمرىما٥م فمٚمار زماـ ضمٖمِماقح

                                                 

; ابٔ عـزاسٟ،   272ّ (، ق  880-846ٖـ /  267-232بٔ سٝإ، املكتبع )( ا1

 . 2/109ايبٝإ املػشب، 

 . 209األْذيع َٔ ايهاٌَ يف ايتاسٜخ، ق ( 2

َذٜٓــ١ أْذيظــ١ٝ قذميــ١ تبعــذ عــٔ قشطبــ١ مثــاْني َــٝاّل، ٜٓعــش: اذتُــ ٟ،     ( 3

 . 175-174; أبٛ ايفذا، تكِٜٛ ايبًذإ، ق  58ايشٚض املعطاس، ق 

َذ١ٜٓ تكع غـشب األْـذيع تبعـذ عـٔ َـاسد٠ أسبعـني َـٝاّل، ٜٓعـش: اذتُـ ٟ،          ( 4

  93ايشٚض املعطاس، ق 

ــ١ٓ      ( 5 ــ١ طـ ــ قًِٝ سٜـ ــذيع بـ ــاس باألْـ ــذٜٔ ثـ ــٔ املٛيـ ــإ َـ ــٕٛ نـ ــٔ سفــ ــش بـ عُـ

ّ  ٚاطتُشت ثٛست٘ ست٢ عٗذ ايٓاؿش إر متهٔ َٔ ايكلا٤ عًٝـ٘،   880ٖـ/267

ــ٘ طــ١ٓ    ــٔ سٝــا ّ،  ٜٓعــش: 917ٖـــ / 305ٚناْــ  ٚفات ــ١  اب ٕ، املكتــبع، )يًشكب

 2/104;  ابٔ عزاس٣، ايبٝإ امُلػشب،  77-72 ّ(  ق912-888ٖـ/ 275-300

 .  35 -2/32َٚا بعذٖا ; ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ، 
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ا٥مدم إ  Bobastroزمدايتٜم٣م َمـ ضمِمـ زمٌُمؼم دايمتاػ ضمقيماف   Rejioومٙمٝمؿ ريظ

يم٣مفم٥م َمـ اظمقيمديـ َمًتٕمالز ضم٣ميم٥م اغٞمٖمالت اؼَمٛمال ايماذر ؽما٣مد دم فمٜماد 

هم٣مؽمتقلم فماعم ( ج 912-888ها/300-275) زمـ حمٚمدااؼَمغم فمٌد اهلل 

دأؾما٣مر ازماـ ، دصمٝما٣مح  Sidoniaَمٛم٣مؿمؼ داؽمٔم٥م َمـ ىمقرة ايمٌغمة دؾماذدٞم٥م

افاسمًاع ٞمٓمارخ ضمتاك متٙمظاؽ ىماق ) اخلْمٝم٤م إلم أح ازماـ ضمٖمِماقح ، رة ريظ

إلم ضمِماـ زماقم ، دوماػمة، دزمٝمظ٣مؽما٥م، دأزمظدة، إلم زمًْم٥م، دإيمٌغمة، داخلياء

فمعم ايمرنمؿ َمـ دإغ أٞمف ، (1)( ..،. دأذة اخلالهم٥م زمريٗمٜم٣م، اظمْمؾ فمعم ومرؿم٥ٌم

ج إغ أٞماف   ياتٚم٘مـ َماـ  880هاا / 267أح ازمـ ضمٖمِماقح ـمٜمار ؽماٛم٥م 

 886هاا/  273ايمًٝمْمرة فمعم َمديٛم٥م زم٣منم٥م إغ زمٔمد دهم٣مة اؼَمغم حمٚمد ؽماٛم٥م 

دظم٣م زمٙمغ ازمـ ضمٖمِماقح َماقت : )دومد فمٙمؼ ازمـ فمذارر فمعم ذيمؽ زمٗمقيمف، ج

همراؽماؾ ، هنض َمـ هماقرخ، فمٛمف اظمٛمذر فمعم َم٣م سمٗمدج ٚاْــشف ، اؼَمغم حمٚمد

دهناض إلم ، همٟمصم٣مزمتف دؿم٣مفم٦م يماف، احلِمقح ايمتل زمٝمٛمف دزمكم ايم٣ًمضمؾ ىمٙمٜم٣م

دزماذيمؽ طمرصما٦م ، (2)(همٟمطمذ َمـ اؼَمقاث َم٣م غ يقصػ، زم٣منم٥م دصمٌؾ ؾمٝم٥ٌم

 . َمـ ؽمٝمْمرة ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم زم٣منم٥م

ديٌدد أح ايمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م ازمـ ضمٖمِمقح ضمرىم٦م ؾمٜمٝم٥م ايمْما٣مَمٔمكم 

دايمذر ، يمٙمثقرة ود ايمًٙمْم٥م اؼَمقي٥م دم ومرؿم٥ٌم دم ايمٔمديد َمـ َمٛم٣مؿمؼ اؼٞمديمس

همٗمد وم٣مج أضمد اظمقيمديـ همٝمٜما٣م اظمادفمق ؽمأمٝمد ، هيٚمٛم٣م هٛم٣م َم٣م ضمدث دم َمديٛم٥م زم٣منم٥م

ٛم٥م دؿمرد دارم اظمديٛم٥م َمـ ومٌاؾ ضم٘مقَما٥م زمـ ديمٝمد زمـ َمًتٛم٥م زم٣ميمًٝمْمرة فمعم اظمديا

أَم٣م فمـ سم٣مريخ ضمرىم٥م ازماـ َمًاتٛم٥م هما٣ميمراصم  أهنا٣م ، (3)ومرؿم٥ٌم فمٌد اهلل زمـ ؽم فم٥م

                                                 

 . 4/26اإلساط١، ( 1

 . 2/114ايبٝإ املػشب، ( 2

 . 2/115ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 3
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هاا /  273ىم٣مٞم٦م زمٔمد دهم٣مة اؼَمغم حمٚمد زمـ فمٌد ايمار ـ زمٗمٙمٝماؾ أر دم ؽماٛم٥م 

دغ يًاتٌٔمد أٞماف ىم٣مٞما٦م يماف ، ديمٔمٙمف ىما٣مح يٛمتٓمار ايمٖمرصا٥م اظمٛم٣مؽما٥ٌم، ج 886

همٗماد ذىمار ازماـ ، َمـ ؽمٜمؾ دطمقيمف إلم زم٣منما٥ماسمِم٣مغت َمع ازمـ ضمٖمِمقح دهق 

دصمد َمـ ايمٛم٣مس اٞمٗمٝم٣مداز دومٌاقغ يمٙمٚمُما٣مىمٙم٥م ، شم٣مر) فمذارر أح ازمـ ضمٖمِمقح ظم٣م

ؿم٣مث َما٣م : دوم٣مث، ددطمؾ إلم ايمٛم٣مس َمـ صمٜم٥م اؼيمٖم٥م، همتٟميم٦ٌم يمف ايمدٞمٝم٣م، داظمقاهمٗم٥م

هم٘م٣مح ، دأطمرصم٘مؿ َمـ فمٌقديت٘مؿ !، داٞمتزع أَمقايم٘مؿ، فمٛمَّػ فمٙمٝم٘مؿ ايمًٙمْم٣مح

هم٘م٣مٞما٦م ؿم٣مفما٥م أهاؾ ، هذا فمعم أضمد إغ أصم٣مزمف دؾم٘مرخ ازمـ ضمٖمِمقح غ يقرد

هم٘ما٣مح يٚمٛماٝمٜمؿ ، دىم٣مح أسم٣ٌمفمف ؾمْم٣مر ايمٛم٣مس دذارهاؿ، احلِمقح هبذا ايمقصمف

 .  (1)(دنمٛم٣مئؿ اؼَمقاث، زمٖمت  ايمٌالد

ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمث٣مٞمٝم٥م ايمتل وم٣مج هب٣م ازمـ َمًتٛم٥م زمٔمد أه ايمقارم اؼَمقر أطماذ 

اؽمتٔم٣مح زما٣مزمـ ضمٖمِماقح زم٣ميمتقؽمع ٞمحق احلِمقح اظمج٣مدرة ديم٘مل حيٗمؼ َمٌتٕم٣مخ 

داؽمتٔم٣مح زمٌٔمض ايمٔمرب دم زم٣منم٥م داظمتذَمريـ َمـ ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم ، دحت٣ميمػ َمٔمف

ديمٔمٙمف َمٛم٣مهؿ زم١مذاىمٜمؿ َمٔمف دم احل٘مؿ دهق ، دهؿ زمٛمق َمْمردح َمـ أفمٝم٣مح زم٣منم٥م

ؽمأمٝمد زماـ : )دومد فمٙمؼ ازمـ ضمٝم٣مح فمعم ذيمؽ زمٗمقيماف، َم٣م َم٘مٛمف َمـ حتٗمٝمؼ هدهمف

شما٣مر ، ايمتٚمارد دايمٙمٔمٛما٥مديمٝمد زمـ َمًتٛم٥م ص٣مضم٤م فمٚمر زمـ ضمٖمِماقح دسم٣ميمٝماف دم 

دداهمااؼ ازمااـ ضمٖمِمااقح دم ايماارأر ، زم٘مااقرة زم٣منماا٥م داومتٔمااد ضمِمااقهن٣م اػؾماا٥ٌم

، دداطمٙماف دم ؽما٣مئر أَماقرخ، داظمٔمِمٝم٥م داظمٝمؾ فمعم ايمٔمرب َمع ايمٔمجؿ داظمقيمادة

هم٣مؽمتٖمحؾ ذخ دفمؿظ أذاخ دأصْمٖمك َمـ ضمِمقٞمف ايمتل اؽماتقلم فمٙمٝمٜما٣م أرزمٔما٥م 

إلم فمادد ، ٞمش دأوماقطايمٕم٣ميمٝما٥م دايمٛمٓمارة دايمٗماق، ضمِمقح غ َمثٝمؾ هل٣م دم اظمٛمٔم٥م

، وما٣مج َمٔماف دم زمٔمّماٜم٣م زمٛماق َمْماردح ايمثالشما٥م، غ سمٔمد هل٣م دم احلِما٣مٞم٥م، نمغمه٣م

همًْمقا فماعم أهاؾ ايمْم٣مفما٥م دأضمادشمقا اؼضمادث ، دؿم٣ميمقت، دفمقح، ضم٣مرث

                                                 
 . 2/114ايبٝإ املػشب، ( 1
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اظمٛم٘مرة ضمتك طمرزم٦م َمديٛم٥م زم٣منم٥م زمٖمتٛم٥م ؽمٔمٝمد زماـ َمًاتٛم٥م داختا٣مذخ فمٙمٝمٜما٣م هلاذخ 

   .(1)(احلِمقح اػؾم٥ٌم ايمتل غ يٕمٝم٤م نمقاره٣م دم ىمؾ ؽم٣مضم٥م

شمؿ فمٗمد فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح دؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م دؽمٔمٝمد زمـ هذيؾ ايمذر    

، حت٣ميمٖم٣مز دضمددا همٝمف فمً٘مرهؿ ود ومقات اإلَما٣مرة اؼَمقيا٥م (2)وم٣مج دم صمٝم٣مح

ىم٣مٞما٦م ردة همٔماؾ ضم٘مقَما٥م اإلَما٣مرة دم ومرؿمٌا٥م ، (3)دأطمذدا زمٚمٜم٣ميم٥م صمٝما٣مح

ديمٔمؾ سطم٣مت اؼه٣مرم زم٤ًٌم َم٣م همٔمٙمف ازمـ َمًتٛم٥م دازمـ ضمٖمِمقح ، هئم٥م

همّماالز فماـ أهنا٣م ، قرة ايمٌاغمة دصمٝما٣مح فمجٙما٦م دم ذيماؽدازمـ هذيؾ زم٘ما

همخارج اؼَماغم ، اؽمتُمٔمرت طمْمقرة ذيمؽ ايمتح٣ميمػ ايمٗمري٤م َماـ ومرؿمٌا٥م

زمٛمٖمًاف فماعم رأس ( ج 888 -886هاا /  275 -273)اظمٛمذر زمـ حمٚماد

ج ها٣مصمؿ همٝمٜما٣م أدغز ز َمٔم٣موماؾ ازماـ ضمٖمِماقح  887هاا/  274صمٝمش ؽمٛم٥م

نما٥م داؽماتٛمزث زمٛمال شمؿ اجتف ٞمحق زم٣م Bobastro (4)دضمٌمخ دم َمٔمٗمٙمف زمٌُمؼم 

دومد فمٙمؼ ازماـ ، َمْمردح دومدج هبؿ أؽم٣مرذ إلم ومرؿم٥ٌم ضمٝم٧م صٙمٌٜمؿ هٛم٣مت

، (5)ضمرب : دهؿ، دـمٖمر أيّم٣م زمٌٛمل َمْمردح ...): فمذارر فمعم ذيمؽ زمٗمقيمف

دأسماك هباؿ إلم اؼَماغم ، داهمتت  ضمِمقهنؿ زمجٌؾ زم٣منما٥م، دؿم٣ميمقت، دفمقح

دىما٣مٞمقا ، دأَمر زمٗمتٙمٜمؿ دصاٙمٌٜمؿ، همٌٔم٧م زمٌٛمل َمْمردح إلم ومرؿم٥ٌم، أؽم٣مرذ

                                                 

 . 47ّ(، ق  912-888ٖـ/  300-275)يًشكب١  املكتبع،( 1

طــعٝذ بــٔ ٖــزٌٜ أســذ املٛيــذٜٔ ،ــشز عــٔ طاعــ١ سهَٛــ١ قشطبــ١ يف دٝــإ      ( 2

ٚحتايف َع ابٔ سفـٕٛ ثِ اطتُش يف متشدٙ ست٢ أرعٔ بايطاعـ١ أٜـاّ عبـذ    

ٖـ/  300-275ايشمحٔ ايجايح ايٓاؿش، ٜٓعش: ابٔ سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ 

 . 46ّ(، ق  888-912

 . 47ّ(، ق  912-888ٖـ/  300-275ٔ سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ اب( 3

ٖٚٛ أسذ سـٕٛ نٛس٠ س١ٜ املٓٝع١ بٝٓ٘ ٚبني قشطب١ ثالثٕٛ فشطخّا، ٜٓعش: ( 4

 . 63ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

 عٓذ ابٔ سٝإ: ساسخ، ٜٓعش أعالٙ. ( 5
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 . (1)( همِمٙمٌقا زمٟميمٔمٜمؿ، اشمٛمكم دفممميـ رصمالز 

( ج 912 – 888ها/  300-275) ددم فمٜمد اؼَمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمد

اؽمتٖمحؾ أَمر ازمـ َمًتٛم٥م داختذ َمـ َمديٛم٥م زم٣منم٥م دضمِمقهن٣م َمٛمْمٙمٗم٣مز يمتقؽماٝمع 

دفماعم ايمارنمؿ َماـ ، ٞمٖمقذخ دفمٗمد حت٣ميمٖم٣مت فمدة َماع ايمٗماقذ اظمجا٣مدرة يماف

 إٞماف ىما٣مح ؾماديد: ـ ضمٝم٣مح زمٗمقيمافسمٔمِمٌف ايمُمديد يمٙمٚمقيمديـ همٗمد دصٖمف ازم

إغ أٞمف ىم٣مح دم ؽمٌٝمؾ حتٗمٝمؼ َمآرزمف  (2)(اظمٝمؾ فمعم ايمٔمرب َمع ايمٔمجؿ داظمقيمدة)

غ جيد زمٟمؽم٣مز دم ايمتح٣ميمػ َمع ايمٔمرب اظمُم٣مرىمكم رأيف ود اإلَما٣مرة اؼَمقيا٥م 

دضمتااك ايمتٗماا٣مؿمع َمااع ازمااـ ضمٖمِمااقح اظمقيماادر فمٛماادَم٣م سمٓماا٣مهر زماا٣ميمقغء 

 . ىم  ؽمٛمرذ (3)يمألَمقيكم

ج فمٗمد صٙم  زماكم اؼَماغم فمٌاد اهلل دازماـ  889ها/  276همٖمل ؽمٛم٥م   

إغ أح ذيماؽ   يارة يمًأمٝمد زماـ  (4)ضمٖمِمقح أؽمٛمدت إيمٝمف دغي٥م ىمقرة ري٥م

 Alcalaَمًتٛم٥م ص٣مضم٤م زم٣منم٥م همتح٣ميمػ َمع زمٔمض ايمٔمرب َمـ ومٙمٔم٥م حيِم٤م 

La Real (5)  دأطمذ يُمـ ايمٕم٣مرات فمعم ىمؾ َمـ دطمؾ دم ؿم٣مفما٥م اإلَما٣مرة دم

س َمـ ذيماؽ داؽماتٕم٣مشمقا زما٣مؼَمغم ومرؿم٥ٌم دغؽمٝم  َمـ ايمٔمرب همتّمجر ايمٛم٣م

فمٌد اهلل همٌٔم٧م إيمٝمٜمؿ وم٣مئدخ إزمراهٝمؿ زمـ مخغم دىمت٤م إلم ازمـ ضمٖمِمقح ايمذر 

، ىم٣مح دايمٝم٣مز فمعم ري٥م يٟمَمرخ زمٚم٣ًمفمدة ازمـ مخغم ود ازمـ َمًتٛم٥م ضمٙمٝمٖمف ايمٗمديؿ

ديمٔمؾ اؼَمغم فمٌد اهلل أراد َمـ ذيمؽ زي٣مدة ؾمٗم٥م اخلالب زمٝماٛمٜم  زمًا٤ٌم َما٣م 

                                                 

 . 116-2/115ايبٝإ املػشب، ( 1

 . 47ّ(، ق  912-888ٖـ/  300-275املكتبع، )يًشكب١  ( 2

 . 154أبٛ ارتٌٝ، األْذيع، ق ( 3

 . 2/33; ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ،  2/2/122ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 4

قًع١ عتـب َٔ نٛس٠ ايب ٠ بٝٓٗا ٚبني ساكش٠ ايب ٠ ثالثٕٛ َٝاّل، ٜٓعش: ( 5

 . 89ٜٓعش: ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق 
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همّمالز فمـ أح ومًا ز ىمٌاغماز َماـ  (1)قيمديـ ىم٣مٞم٦م جتٚمٔمٜم  رازمْم٥م ايمدفمقة يمٙمٚم

أسم٣ٌمع ازمـ َمًتٛم٥م ىم٣مٞمقا َمـ اظمقيمديـ همٙمٔمؾ دصمقد ازماـ ضمٖمِماقح اظمقيمادر 

 . يّمٔمػ َمـ  ٣مؽمٜمؿ دم ايمٗمت٣مث َمع ازمـ َمًتٛم٥م

دومد سمٛمٌف ازمـ ضمٖمِمقح إلم ذيمؽ همٟمرؽماؾ إلم ازماـ َمًاتٛم٥م هاز يقصاٝمف 

، فمٙمٝمافزم٣ميمث٣ٌمت فمعم ايمدفم٥م اظمقيمدي٥م دأٞمف ؽمٝمٔمٚمؾ َمـ ختٖمٝمػ دؿمٟمة اجلاٝمش 

همٙم  حترت صمٝمش اإلَم٣مرة زمٗمٝما٣مدة إزماراهٝمؿ زماـ مخاغم ىما٣مح َمٔماف فمٚمار زماـ 

ضمٖمِمقح خيذيمف ضمتك مت٘مـ زم٣مغسمٖم٣مة َماع ازماـ َمًاتٛم٥م َماـ افمتٗما٣مث وم٣مئاد 

اإلَم٣مرة ازمـ مخغم دأفمٙمـ فمٛمده٣م ازمـ ضمٖمِمقح متاردخ دأطماذ ازماـ مخاغم إلم 

داؾمتدت ؾمقىمتف زمٚمٔم٣مودة ازماـ َمًاتٛم٥م صا٣مضم٤م Poley (2 )ضمِمـ زمالر 

أـمٜمار ) ازمـ ضمٝم٣مح فمعم ذيمؽ زمٗمقيمف إح ؽمأمٝمد زماـ َمًاتٛم٥مدومد فمٙمؼ ، زم٣منم٥م

، َم٣ٌميٛم٥م طمٙمٝمٙمف فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح ظمٗم٣مَمف إلم ايمقوم٦م فمعم َم٣م يٓمٜمرخ َمـ ؿم٣مفمتف

دهاؿ زمٛماق أؽماـ دَماـ ، دفم٣مومد فمرب اؾمٌتٝمط ددؾمٗم٥م َمـ ومٙمٔما٥م حيِما٤م

دفمٛماد ذيماؽ ، ـم٣مهرهؿ هم٣مٞمًٌْمقا زم٣ميمٕم٣مرات فمعم أضيمقر ايمْم٣مفما٥م زمجٜما٣م ؿ

ؿ دأرزدا إلم ايمٗمٙمٔما٥م اظمٔمردهما٥م ازمتٛم٦م ايمٔمرب هذخ احلِماقح فماعم أرواٜم

داؽمتٕم٣مث ايمٛما٣مس اؼَماغم فمٌاد اهلل َماٛمٜمؿ همخارج إيماٝمٜمؿ ، زمٗمٙمٔم٥م حيِم٤م

وم٣مئداز دم صمٝمش وٚمف إيمٝمف دىمت٤م إلم فمٚمر زمـ ضمٖمِماقح ، إزمراهٝمؿ زمـ مخغم

يٟمَمرخ زم٣مخلردج َمع إزمراهٝمؿ زمـ مخغم ظمح٣مرزم٥م ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م دضمٙمٖم٣مئف َماـ 

همخرج فمٚمر زمـ ضمٖمِماقح ، زمٛمل يٌكم دأذىمف دم ومٝم٣مدة اجلٝمش َمع ازمـ مخغم

هم٘مت٤م فمٚمر إلم ازمـ َمًاتٛم٥م ، َمع إزمراهٝمؿ داٞمحُمدت هل  احلُمقد ايمٔمٓمٝمٚم٥م

                                                 

 . 155ق أبٛ ارتٌٝ، األْذيع، ( 1

ٖٚٛ أسذ سـٕٛ َذ١ٜٓ قرب٠ ايكشٜب١ َٔ قشطبـ١ نـإ غاٜـ١ يف املٓاعـ١، ٜٓعـش:      ( 2

 . 114ّ (، ق  912-888ٖـ/  300-275ابٔ سٝإ،( املكتبع، )يًشكب١ 
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دم ايمن يثٌتف فمعم اخلالب ديثٛمٝمف فم  ذع همٝمف َمـ َمقاغة ايمٔمرب َمـ زمٛمال 

يٌكم دنمغمهؿ دخيقهمف فمعم و ئرهؿ ديقصٝمف زم٣ميمث٣ٌمت فمعم ايمدفمقة اظمقيمدي٥م 

دهمٔمؾ دهمٔمؾ ، ٝمف َمٗمٌؾ فمٛمفايمتل سمّمٚمـ يمف ختٖمٝمػ دؿمٟمة اجلٝمش ايمذر هق هم

ذيمؽ فمٛمف دأدؿمٟم اجلٝمش زمٙمدخ ددؿمٟم َمـ غ أرب يمف دم ايمٛم٘م٣مي٥م دغ رنم٥ٌم يماف 

، دومد ص٣مر زَم٣مج اجلٝمش زمٝمدخ همتًٙمط فمعم حم٣مذيف َمـ ايمٔمرب، دم اإلصالح

يٗمٝمد ايمرصم٣مث ديٟمطمذ اؼَمقاث ديرصماؾ ايمٖمار ؽما٣مح ايمٔمارب زمياب َماـ 

اهٝمؿ زماـ مخاغم دم همٝمحٚمؾ فمعم طمٝمقهلؿ اظمقيمديـ هم١مذا ىمٙمٚمف إزمار، اغفمتالث

همزاد اؼَمار همًا٣مداز داسمًاع اخلارة ، ذيمؽ َمقخ يمف ايمٔمذر دضمًـ فمٙمٝمف ايمرد

يٕمزد زمٚمـ َمٔماف َماـ ( 1)دصم٣مث فمٚمر زم٣ميمٔمً٘مر ضمتك اٞمتٜمك ظمديٛم٥م دادر آش 

.. شماؿ زما٣ميـ . اظمقيمديـ َمـ أهؾ دفمقسمف ديذث أودادهؿ َمـ ايمٔمرب حم٣مذي٥م

ٝمؿ زمـ مخغم دصم٣مهر زم٣مخلٙمٔم٣مح همٗمٌض فمعم إزمراه، آطمر ذيمؽ ىمٙمف زم٣مغٞمت٘م٣مث

.. دأومٌؾ زمجٚمٝمع هنٌٜمؿ دَم٣م نمٛمٚمف . وم٣مئد ايمًٙمْم٣مح دفمعم يم٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمف

دٞمزث همٝمف زمرصم٣ميمف َمْماالز  (2)هلؿ همِمغمخ زمداطمؾ ضمِمـ زمالر َمـ ىمقرة ومػمة 

.. همٟمطمذ زمٚمخٛمؼ أهاؾ ومرؿمٌا٥م أيمٔماكم هم٣مواْمرزم٦م . ومرؿم٥ٌم (3)فمعم ومٛم٣ٌمٞمٝم٥م 

  .(4)(زمٟمهٙمٜم٣م دو٣موم٦م فمٙمٝمٜمؿ

زماـ َمًاتٛم٥م صا٣مضم٤م زم٣منما٥م دازماـ دفمعم إشمر ذيمؽ همٗمد أهمٙم  ىمؾ َماـ ا

                                                 

( ٖٚٞ أسذ٣ َذٕ نٛس٠ ايب ٠ قشٜب١ َٔ غشْاط١، ٜٓعـش: ابـٔ غايـب، فشسـ١     1
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ضمٖمِمقح َمـ اغؽمتٝمالء فماعم ضمِماـ زماالر احلِماكم دفما٣مدت اظمٝما٣مخ إلم 

جم٣مرهي٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم ايمٔمالوم٥م زمكم اجل٣مٞمٌكم زمٔمد أح  اٞمٗمْمٔما٦م زمًا٤ٌم َمًا٣مظم٥م 

 . ازمـ ضمٖمِمقح حل٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم داسمٖمٗم٣م فمعم ايمٔمٚمؾ اظمُمؼمت وده٣م

ـ نم٣مرات ىم٣مٞم٦م ردة همٔمؾ اؼَمغم فمٌد اهلل ومقي٥م صمداز زم٤ًٌم َم٣م ضمِمؾ َم 

دأح ، ازمـ ضمٖمِمقح دأٞمِم٣مرخ فمعم ومرؿم٥ٌم همٗمرر اٞمتازاع ضمِماـ زماالر َمٛماف

، يتقلم زمٛمٖمًف ومٝم٣مدة اجلٝمش فمعم ايمارنمؿ َماـ َمٔم٣مروا٥م زمٔماض َمًتُما٣مريف

ج دمت٘ماـ َماـ هزيٚما٥م ازماـ  891هاا/ 278همخرج زمٗمقاسمف دم زمدايا٥م ؽماٛم٥م 

داواْمر ازماـ ضمٖمِماقح إلم ، ضمٖمِمقح داغؽماتٝمالء فماعم ضمِماـ زماالر

داؾمؼمت ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م ص٣مضم٤م زم٣منما٥م  ،اغٞمًح٣مب ٞمحق ضمِمـ زمرزمُمؼم

دوماد أؾما٣مر ازماـ ضمٝما٣مح إلم أح ازماـ ، دم هذخ اظمٔمرىما٥م َماع ازماـ ضمٖمِماقح

ضمٖمِمقح ومٌاؾ اظمٔمرىما٥م ىما٣مح هيازأ زما٣مؼَمغم فمٌاد اهلل ديٗماقث إٞماف سم٘مٖماؾ 

همٙم  اهنزج َمع ازمـ ، زمخٚمً ئ٥م ديٛم٣مر ظمـ يٟمسمٝمف زمخػم زمردز اؼَمغم فمٌد اهلل إيمٝمف

رخ اؼطمغم دمه٣م دم ايمْمري دضم٘مال أح ؽمأمٝمد : )إذ وم٣مث، ؼ زمٚمٗم٣ميمتفَمًتٛم٥م ذىمظ

دوم٣مث يمف ومد دهمر ، دافمٌف دم ؿمريؼ هزيٚمتف هذخ، زمـ َمًتٛم٥م ص٣مضمٌف دـمٜمغمخا

هم٘مٝماػ رأيا٦م فمٗمٌال ، اهلل فمٙمٝمؽ اخلٚمس َم٣مئ٥م ديٛم٣مر ايمتال ىمٛما٦م زماذيمتٜم٣م

ذات َماـ صمٛمٌاؽ دصمٛما٤م : دوما٣مث، اغنمؼمار زمٌٛمل أَمٝم٥م؟ همٕمّم٤م َمـ ومقيمف

زمتٜمٝمئ٥م اؼَمغم فمٌاد اهلل  دذيمؽ أح فمٚمر إذ ؽمٚمع، أَمث٣ميمؽ َمـ أؾم٣ٌمخ ايمرصم٣مث

هذا سمقهؿ أهاؾ : يمٕمزدخ دفمٚمٙمف فمعم اخلردج ٞمحقخ ىم٣مح يتّم٣مضمؽ ديٗمقث

يمٝمتاف همٔماؾ ! َماـ صما٣مءين زمٖمِماقيمف ، ئمٛمل يم٣مفم٥م ايمٌٗمر زم٣ميمٔمجٚمٝم٥م، ايمٙمٌٝمْم٥م

 . (1)(ٞمحقر أفمْمٝمتف مخس َم٣مئ٥م ديٛم٣مر

ىم٣مح هلزيٚم٥م ازمـ ضمٖمِماقح دازماـ َمًاتٛم٥م صا٣مضم٤م زم٣منما٥م دومٔمٜما٣م فماعم 
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دهمٝم  خيص اؼطمغم هم١مٞمف اٞمًح٤م إلم ، زمٚمٔمٗمٙمف همٗمد غذ ىمؾ َمٛمٜم ، ايمْمرهمكم

، ومٙمٔمتف احلِمٝمٛم٥م ىمرىمٌقيمٝم٥م دم َمديٛم٥م زم٣منم٥م دىم٣مح وماد أفماده٣م ؼيا٣مج ايمّماٝمؼ

دَمـ صم٣مٞمٌف هم١مح اؼَمغم فمٌد اهلل زم٣مذ زم٣ميمزضمػ فماعم اظمٛما٣مؿمؼ ايمتال ىم٣مٞما٦م 

٥م هماتٚم٘مـ َماـ اؽماتٔم٣مدة صمٝما٣مح ديـ زم٣ميمقغء غزمـ ضمٖمِمقح دازماـ َمًاتٛمسم

ٞمف   يت٣مزمع زضمٖمف ٞمحق زم٣منم٥م ضمٝما٧م ؽمأمٝمد إغ أ (1)دزمٔمض َمدح ىمقرة ايمٌغمة 

 . زمـ َمًتٛم٥م إذ ىم٣مح ئمد يمف  ٙم٥م أطمرذا

أدرت اؼَمغم فمٌد اهلل أح حت٣ميمػ ازمـ َمًتٛم٥م َمع ازمـ ضمٖمِمقح ي٤ًٌم يماف 

ايم٘مثغم َمـ ايمِمٔمقزم٣مت فمٛمد اظمقاصمٜم٥م يمذا فمٚمؾ فمعم َمٜم٣مدٞم٥م ازماـ ضمٖمِماقح 

، نما٥مشمؿ اؽمتٕمؾ هذخ اهلدٞم٥م ظمٜم٣ميم٥م ازمـ َمًتٛم٥م دم زم٣م، (2)ج 892ها/279ؽمٛم٥م 

همٖمل ايمِمٝمػ َمـ ايمًٛم٥م ٞمٖمًٜم٣م طمرج اؼَمغم فمٌد اهلل َمع وم٣مئدخ فمٌاد اظمٙماؽ 

زمـ فمٌد اهلل زمـ أَمٝم٥م ٞمحق زم٣منم٥م ضمٝما٧م ضمِماقح ازماـ َمًاتٛم٥م دمت٘ماـ َماـ ا

حم٣مسة ضمِمـ ىمرىمٌقيمٝم٥م دوٝمؼ فمٙمٝمف مم٣م اواْمر ازماـ َمًاتٛم٥م إلم ؿمٙما٤م 

اؼَم٣مح همٟمَمٛمف زمٔمد أح اؾمؼمط فمٙمٝمف هادج احلِماـ ىمال غ ئماقد إيمٝماف َمارة 

دهمٝمٜم٣م نمزا اؼَماغم فمٌاد اهلل : )ؼ ازمـ ضمٝم٣مح فمعم ذيمؽ زمٗمقيمفدومد فمٙم، أطمرذ

ىمرىمٌقيمٝم٥م زمٛمٖمًف ص٣مئٖم٥م دومِمد ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م ـمٜماغم ايمٙمٔماكم فمٚمار زماـ 

ضمٖمِمقح إلم صم٣ٌمث زم٣منم٥م دوم٣مد هبذخ ايمِم٣مئٖم٥م فمٌاد اظمٙماؽ زماـ فمٌاد اهلل زماـ 

هم٣مؽمتٕمزذ ايمٔمً٘مر ضمِمقح ؽمٔمٝمد زماـ َمًاتٛم٥م دضم٣مسها٣م دذها٤م ، أَمٝم٥م

ث ضمِمـ ىمرىمٌقيمٝم٥م َمٛمٜما٣م همٟموما٣مج فمٙمٝماف زمزردفمٜم٣م داٞمتًػ أؾمج٣مره٣م شمؿ ٞمز

َمقايمٝم٣مز زم٣ميمتّمٝمٝمؼ َمراَمٝم٣مز فمـ اظمج٣مٞمٝمؼ ضمتك أصمٜماد أهٙماف دأراددا أح يٙمٗماقا 

زمٟميدهيؿ همدفم٣م أَمغمهؿ ايمٖم٣مؽمؼ ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م فمٛمد ذيمؽ إلم ايمْم٣مفم٥م دزما٣مء 
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همٟمصم٣مزمف اؼَمغم إلم ذيمؽ دفمٗمد أَم٣مٞمف فماعم يادر ازماـ ، زم٣ميمذٞم٤م دغذ زم٣ميمٔمٖمق

هدج ضمِمـ ىمرىمٌقيمٝم٥م همٖمٔمؾ ذيمؽ زمٚمرأذ احل٣مرث زمـ زمزيغ داؾمؼمط فمٙمٝمف 

هم٘م٣مح ذيمؽ أومٍم أشمر اؼَمغم فمٌد اهلل ، َمـ اؼَمغم ضمتك نم٣مدرخ وم٣مفم٣مز صٖمِمٖم٣مز 

 . (1)(دم نمزدسمف شمؿ ومٖمؾ فمٛمٜم٣م راصمٔم٣مز إلم ومرؿم٥ٌم

إذا ، ديٌدد أح ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م سمٔمٙمؿ ذات ايمدرس َمـ ازماـ ضمٖمِماقح

فم٣مدد إلم  وٝمٗم٦م فمٙمٝمف صمٝمقش اإلَم٣مرة غذ إلم ايمْم٣مفم٥م دإذا ظمس همٝمٜم٣م ؤمٖم٣مز 

اخلٙمع دايمتٚمرد ود ايمًٙمْم٥م ؿمٚمٔم٣مز دم ضم٘مؿ َمٛمْمٗمتف َمـ ضمِمقح زم٣منم٥م ضم٘م ز 

دفمٙمٝمف   يٙم٧ٌم ؿمقيالز ضمتك فم٣مد إلم ايمتٚمرد َمًتٕمالز سمْم٣مدث ايم٘مثاغم ، (2)ذاسمٝم٣مز 

ديٌدد أٞمف اؽمتٕمؾ اٞم٘مٖم٣مء اؼَماغم فمٌاد اهلل دم ، َمـ اظمتٚمرديـ اظمج٣مدريـ يمف

همٟمرؽمؾ إيمٝمف اؼَمغم ، ٙمع ايمْم٣مفم٥مهمٔم٣مد إلم طم (3)ومرؿم٥ٌم داىمتٖم٣مءخ زم١مرؽم٣مث وم٣مدسمف

دأؾم٣مر زمـ ضمٝما٣مح ، ج وم٣مئدخ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أَمٝم٥م 894ها / 281فمٌد اهلل ؽمٛم٥م 

إلم أح ايمٗم٣مئد ازمـ أَمٝم٥م ضم٣مرب اخل٣مرصمكم فماـ ايمْم٣مفما٥م دم فمادد َماـ َمادح 

داضمتؾ زمٔمد ذيمؽ ضم٣مرضة : )دأضمقاز ىمقرة ايمٌغمة دَمٛمٜم٣م َمديٛم٥م زم٣منم٥م إذ وم٣مث

، (4)(هبا٣م ياقَمكم ضمتاك أدفما٤مزم٣منم٥م همٟمهمًد زرفمٜم٣م دومْمع أؾمج٣مره٣م دسمقج 

ديٖمٜمؿ َمـ رداي٥م ازمـ فمذارر أح ايمٗم٣مئد ازمـ أَمٝم٥م ضمٗماؼ زمٔماض اظم٘م٣مؽما٤م 

أنمزذ اؼَمغم فمٌد اهلل ، 281دم ؽمٛم٥م : )ديم٘مٛمف ومٖمؾ راصمٔم٣مز إلم ومرؿم٥ٌم إذ وم٣مث
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 ،(1)دٞما٣مزث ضمِماـ آذ، همتٗمدج إلم ضمِمقح ازمـ َمًتٛم٥م، فمٌد اظمٙمؽ زمـ أَمٝم٥م

شماؿ ومٖماؾ إلم ، ضمِمـ ايمًاٜمٙم٥مدهدج ، دومتؾ َمـ أهٙمف فمدداز ىمثغماز ، دضم٣مرزمف

 . (2)(ومرؿم٥ٌم

دذه٤م أزمق اخلٝمؾ إلم أح ازمـ َمًتٛم٥م زمٔماد هاذخ ايمٕمازدة أـمٜمار ايمْم٣مفما٥م 

يمإلَم٣مرة َمثٙم  همٔمؾ نمغمخ َمـ اظمتٚمرديـ إذ   سمًجؾ اظمِم٣مدر طمردج وماقات 

دمم٣م ئمّمد ذيمؽ أٞمف : وم٣مث،  ؽمٛمقاتَمـ ومرؿم٥ٌم جت٣مخ َمٛم٣مؿمٗمف فمعم َمدذ 

َمغم فمٌد اهلل ظمقاصمٜم٥م أضمد اظمتٚمارديـ دم ج اؽمتٔم٣مح زمف اؼ 905ها/  293دم ؽمٛم٥م 

همٙمٌك ؿمٙمٌف دومٌض فمعم اظمتٚمرد همٜمر زمـ أؽمد دسمٗمرب زمف إلم اؼَمغم فمٌاد  (3)صمٝم٣مح

دَمع إٞمٛم٣م   ٞمٔمثر فمعم ذيمؽ ايمديمٝمؾ َمـ اظمِم٣مدر ايمتل أؾما٣مر إيمٝمٜما٣م إغ أٞمٛما٣م ، (4) اهلل

ج أح َمًاٙمؿ زماـ  900هاا/ 287أيّم٣مز ٞمرصم  ذيمؽ أيّم٣مز زماديمٝمؾ أٞماف دم ؽماٛم٥م 

وماٌض فمٙمٝماف فمٚمار زماـ  Sedonaضماد اظمتٚمارديـ دم ىماقرة ؾماذدٞم٥م َمقيمقد أ

ضمٖمِمقح دافمتٗمٙمف دم زمٌُمؼم إغ أٞمف أفمٚمؾ احلٝمٙما٥م دهمارظ إلم ؽمأمٝمد زماـ َمًاتٛم٥م 

دىم٣مح ؽمٔمٝمد آٞمذات َمٛم٣مزمذاز غزمـ ضمٖمِمقح همرضم٤م زماف دأرصمٔماف إلم ضمِماٛمف دم 

دهذا ئمٛمل أح ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م ىما٣مح غ ، (5)صمٌؾ احلج٣مرة داؽمتٚمًؽ زم٣ميمْم٣مفم٥م 

دَمع ذيمؽ هم١مح ؾمخِماٝم٥م ازماـ َمًاتٛم٥م اظمتٙمقٞما٥م جتٔماؾ َماـ ، ْم٣مفم٥ميزاث فمعم ايم

ىم٣مح َماع ؽماقء همٔمٙمتاف : )همٗمد دصٖمف ازمـ ضمٝم٣مح زمٗمقيمف، ايمِمٔم٤م رصد ؽمٙمقىمف

                                                 

ٖٚٛ سـٔ يف نٛس١ٜ س١ٜ قشب قرب٠  بٝٓ٘ ٚبني أسػز١ْٚ عؼشٜٔ َٝاّل ٚبٝٓ٘ ( 1

 . 571-2/570مثا١ْٝ عؼش َٝاّل، ٜٓعش: اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ٚبني باغ١ 

 . 2/142ايبٝإ املػشب، ( 2

 . 2/142ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 3

 . 157-156األْذيع، ق ( 4

 . 115ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق ( 5
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درزم  سمٙماقح ، جيٛم  إلم ايمًٙمؿ شمؿ يٛمٗمض دجيدد َمقاغة ازمـ ضمٖمِمقح دَمٔم٣مومدسمف

   .(1)(فمٙمٝمف سمٙمقٞمف فمعم ايمًٙمْم٣مح همتجرر زمٝمٛمٜم  طمْمقب ؿمقيٙم٥م

يمٔمالوم٥م زمكم ازمـ َمًاتٛم٥م داإلَما٣مرة َما٣م ج ؽم٣مءت ا907ها/295ددم ؽمٛم٥م 

دهمع اؼطمغم إلم جتديد َمقدسمف غزمـ ضمٖمِمقح دإـمٜم٣مر َمٛمف فمعم ضمًاـ ايمٛمٝما٥م 

دومد فمٙمؼ ازمـ فماذارر فماعم ذيماؽ ، (2)ؽمٙمؿ اؼطمغم ضمِمٛمف ايم٘م٣مئـ دم زم٣منم٥م

دختاعم فماـ ، نمدر ؽمٔمٝمد زمـ ايمقيمٝمد اظمٔمردب زم٣مزمـ َمًاتٛم٥م، دهمٝمٜم٣م: )زمٗمقيمف

أزمدذ َم٣م ىم٣مح زمّماٚمغمخ َماـ د، دـم٣مهمرخ، إلم فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح خضمِمـ زمٙمد

 فمٛمده٣م دصمف اؼَمغم فمٌد اهلل دم ذر ايمٗمٔمدة َمـ ايمًاٛم٥م ايمت٣ميمٝما٥م، (3)( ايمٔمِمٝم٣مح

وم٣مئدخ أ د زمـ حمٚمد زمـ أع فمٌدة ايمذر ومِماد أدغز ( ج 908ها/ 296أر )

شمؿ اجتف ، رزم  يمٝمٗمْمع َم٣م زمٝمٛمف دزمكم ازمـ َمًتٛم٥م، ازمـ ضمٖمِمقح دم ضمِمـ زمٌُمؼم

ـ َمًتٛم٥م همحا٣مسخ دأوما٣مج فمٙمٝماف ضمٝم٧م ىم٣مح يتحِمـ زمف ازم (4)إلم ضمِمـ يمؽ

 . (5)ج ضمٝم٧م سمؿ همتحف 909ها/ 297ضمتك حمرج َمـ ؽمٛم٥م 

، إغ أح احلٚمٙم٥م أفمالخ   سمٖمٙم  دم ايمٗمّم٣مء فمعم ضمرىم٥م ازمـ َمًتٛم٥م دم زم٣منم٥م

همٗمد مت٘مـ َمـ ايمٖمرار دايمتحؼ زم٣مزمـ ضمٖمِماقح داٞمّماؿ إيماٝمٜمؿ ؽمأمٝمد زماـ 

ٖمقا دحتا٣ميم (6)دم ىمقرة صمٝما٣مح  Montileonهذيؾ اظمتٚمرد دم ضمِمـ اظمٛمتٙمقح 

                                                 

 . 48-47ّ (، ق  912-888ٖـ/  300-275املكتبع، )يًشكب١ ( 1

 . 165ّ (، ق  912-888ٖـ/  300-275، )يًشكب١ ابٔ سٝإ، املكتبع( 2

 . 2/143ايبٝإ املػشب، ( 3

ٚسد عٓــذ اذتُــ ٟ يهــ١، ٚقــاٍ: َذٜٓــ١ قذميــ١ َــٔ نــٛس٠ ػــز١ْٚ عًــ٢ ْٗــش    ( 4

 . 511االطِ، ايشٚض املعطاس، ق 

; ابٔ  165ّ(، ق  912-888ٖـ/  300-275ابٔ سٝإ،  املكتبع، )يًشكب١ ( 5

 . 2/144 عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،

 . 46ّ(، ق  912ـ888ٖـ/  300ـ275ٜٓعش عٓ٘: ابٔ سٝإ،  املكتبع، )يًشكب١ ( 6
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،  همٝم  زمٝمٛمٜمؿ فمعم َمٗم٣مسمٙم٥م أهؾ ايمْم٣مفم٥م حل٘مقَم٥م ومرؿمٌا٥م دم ذات ايمًاٛم٥م أفماالخ

همٟمرؽمؾ إيمٝمٜمؿ اؼَمغم فمٌد اهلل وم٣مئدة أ د زمـ حمٚمد زمـ أع فمٌدة دمت٘مـ َماـ 

فما٣مددت وماقات ( ج 910هاا/ 298أر ) ددم ايمًاٛم٥م ايمت٣ميمٝما٥م، (1)هزيٚمتٜمؿ 

٣منما٥م اإلَم٣مرة فمعم َمٜم٣ميم٥م َمٔم٣مومؾ ازمـ ضمٖمِماقح دازماـ َمًاتٛم٥م دم زمٌُماؼم دزم

دومد فمٙمؼ ازمـ فماذارر فماعم هاذخ اهلزيٚما٥م ، (2)دأحلٗم٦م هبؿ هزيٚم٥م ىمٌغمة 

هنزج فمٚمار زماـ ضمٖمِماقح دازماـ دا، همدارت زمٝمٛمٜمؿ ضمرب ؾمديدة: )زمٗمقيمف

 . (3)(داهمؼمومقا أي٣مدر ؽم٣ٌم، همٗمتؾ َمـ أصح٣مهب  طمٙمؼ ىمثغم، َمًتٛم٥م

شمؿ سمقايم٦م اهلزائؿ فمعم ازمـ َمًتٛم٥م فمٛمدَم٣م شم٣مر أهؾ ضمِمـ أذ فمعم طمتٛمف 

ؽمٙمٚم٥م دومتٙمقخ دأرؽمٙمقا زمرأؽمف إلم اؼَمغم فمٌد اهلل زمٗمرؿمٌا٥م  اظمدفمق همّمؾ زمـ

 هاا298أر )همِمٙمٌف هٛم٣مت دؾم٘مر هلاؿ صاٛمٝمٔمٜمؿ دم ايمًاٛم٥م ٞمٖمًاٜم٣م أفماالخ

دهق َم٠مذ فمعم أح أه٣مرم َمديٛم٥م زم٣منم٥م دضمِمقهن٣م ومد ؽمئٚمقا َمـ ، (4)(ج910/

َمـ ضم٣ميم٥م ايمٖمقى ايمتل فمٚم٦م َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ ؿمٝمٙم٥م ضمقارم أرزمٔما٥م فمٗماقد فما٣مٞمقا 

دايمتٜمجغم داٞمت٣ًمب ايمازردع دهادج ايماددر َما٣م  طمالهل٣م اؼَمريعـ َمـ ايمٗمتؾ

صمٔمٙمٜمؿ يٚمٝمٙمقح إلم صم٣مٞم٤م اإلَم٣مرة دم أداطمر فمٜمد اؼَماغم فمٌاد اهلل ايماذر 

   . ج912ها/ 300سمقدم ؽمٛم٥م 

ديم٘مـ فمعم ايمرنمؿ َمـ اهلزائؿ اظمت٘مررة ايمتل حلٗم٦م زم٣مزمـ َمًتٛم٥م ص٣مضم٤م 

زم٣منم٥م فمعم أيدر ومقات اإلَم٣مرة دم ومرؿم٥ٌم إغ أهن٣م   سمًاتْمع ايمٗمّما٣مء فمٙمٝماف 

                                                 

-167ّ (، ق  912-888ٖـــ/  300-275ابــٔ سٝــإ، املكتــبع، )يًشكبــ١  ( 1

 . 146-2/145; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 168

 . 168ّ (، ق  912-888ٖـ/  300-275ابٔ سٝإ،  املكتبع، )يًشكب١ ( 2

 . 2/147إ املػشب، ايبٝ( 3

 . 2/147ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 4
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درزم  ئمقد ذيمؽ إلم َما٣م ىم٣مٞما٦م سمٔم٣مٞمٝماف ايماٌالد َماـ ، ٣مئٝم٣مز ؿمٝمٙم٥م سمٙمؽ اظمدةهن

: ايمٖمااقى أياا٣مج اؼَمااغم فمٌااد اهلل دايمتاال دصااٖمٜم٣م ازمااـ اخلْمٝماا٤م زمٗمقيمااف

، داومتًاٚمٜم٣م ايمثاقار، دومد حتكم ايمٛم٘ما٧م أؿمراهمٜما٣م، دسمِمغمت إيمٝمف اخلالهم٥م)

، د  يٌؼ َمٛمٜم٣م إغ اغؽمؿ همارة ـمٜمار َمٛماػم ومرؿمٌا٥م، دىمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م اؼذار

ٜــشف  د  يادر فمٌاد اهلل إلم أياـ ، دؽم٣مءت ايمٓمٛمقح، ٝمؾ َمـ نمغمه٣مدايمٗمٙم

 . (1)(دصمٜمف

در يمألَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م ايمٛم٣مس -912ها/350-300) ده٘مذا ومض

أح يرث سمرىم٥م شمٗمٝمٙم٥م َمـ ايمٖمقى ايمٔم٣مرَم٥م ايمتل طمٙمٖمٜم٣م ؽمٙمٖمف دصمدخ ( ج 961

 اؼَمغم فمٌد اهلل  إغ أح َم٣م ؽم٣مفمدخ فمعم َمقاصمٜمتٜم٣م أح أنمٙم٤م سمٙمؽ ايمتٚمردات

ومد َمرظ فمٙمٝمٜم٣م ايمزَمـ دهمٗمدت ايم٘مثغم َمـ زمريٗمٜم٣م دهمؼم  ٣مس ايمٛم٣مس هلا٣م إذ   

جتٙم٤م هلؿ ؽمقذ اظمزيد َمـ ايمٖمقى َم٣م صمٔمٙمٜمؿ يتقومقح إلم َماـ خيٙمِماٜمؿ 

  . َمـ ذيمؽ هم٘م٣مح اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م رصمؾ اظمرضمٙم٥م

فمٚمؾ اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م إلم إؿمٖم٣مء ٞمغماح ايمٖمتٛم٥م فماػم ايمؼمنمٝما٤م 

ٟمرؽمؾ زم٘متٌف إلم يمٝمع ايمٔم ث دم ايم٘مقر دايمقغي٣مت إلم ؿمٙما٤م هم، دايمؼمهٝم٤م

همٟمؿم٣مفمف زمٔمّمٜمؿ دفما٣مَمٙمٜمؿ زم٘ماؾ رضدب ايمتًا٣مَم  ، ايمٌٝمٔم٥م داغؽمتًالج

دزمٔمد َمردر ؾمٜمر فمعم ذيماؽ ذع زم١مفماداد  ٙما٥م يمٙمٗمّما٣مء فماعم ، (2)دايمٙمكم

دوماد ، دازمتدأ زمجٝم٣مح يمٗمرهب٣م َمـ ومرؿم٥ٌم شمؿ فمرج فمعم ىمقرة ايمٌغمة، ايمٔم٣مصكم

داٞمتٜم٦م همتقضمف دم ايم٘مقرسمكم يمٝمٔما٣مز : )هذخ زمٗمقيمفدصػ ازمـ ضمٝم٣مح همتقضمف 

ىماؾ ضمِماـ َمٛمٜما٣م ، دم نمزدسمف هذخ إلم ؽمٔمكم ضمِمٛم٣مز َمـ أَمٜم٣مت احلِمقح

ومد ىم٣مٞما٦م ، ىم٣مح فم٣مرم اغؽمؿ زمٔمٝمد ايمِمٝم٦م َمٙمجٟم يمذدر اخلالب داظمٔمِمٝم٥م

                                                 

 . 2/28أعُاٍ األعالّ، ( 1

 . 150; ايظاَشا٥ٞ ٚ ،شٕٚ، تاسٜخ ايعشب، ق  280طامل، تاسٜخ املظًُني، ق ( 2
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داٞمّمؿ إلم هذخ اجلٚمٙم٥م َم٣م همات  زمٖمتحٜما٣م َماـ ومِما٣مهب٣م ، همٝمف دوم٣مئع َمٔمٙمقَم٥م

دأَم٣مج ، (1)(ايمثالث َم٣مئ٥م َم٣م زمكم ضمِمـ دزمرجدَمراومٌٜم٣م دزمٛم٣م ٣م دذدا ٣م وم٣مرزم٥م 

هذخ ايميزم٣مت سمراصمع ازماـ ضمٖمِماقح إلم ومٙمٔمتاف احلِماٝمٛم٥م زمٌُماؼم دأطماذ 

يراوم٤م اظمقومػ شمؿ أيٗمـ أح ايمري٣مح جترر يمِم٣ميم  ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم رىماـ إلم 

ج همتؿ ايمِمٙم  دأفمْم٣مخ اؼَمغم فمٌد ايمر ـ 915ها/303ايمِمٙم  دذيمؽ ؽمٛم٥م 

داٞمتٜما٦م : ) فماعم ذيماؽ زمٗمقيمافدومد فمٙمؼ ازماـ اؼشماغم، اؼَم٣مح يمف دؼسم٣ٌمفمف

فمعم َم٣م دومع دم سمًاٚمٝمتٜم٣م ، احلِمقح ايمتل دطمٙم٦م دم أَم٣مح فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح

  . (2)(دم ىمت٣مب ايمٔمٜمد إلم َم٣مئ٥م داشمٛمتكم دؽمتكم ضمِمٛم٣مز 

همٗمد اؽمتٛمزيمف اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ، دزمخِمقص ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م دم زم٣منم٥م

 ٥مهمٗمد أؾم٣مر ازمـ ضمٝما٣مح إلم أٞماف دم هاذخ ايمًاٛم، ج 921ها/309ايمث٣ميم٧م ؽمٛم٥م

اؽمتٛمزث ايمٛم٣مس يمديـ اهلل َمـ أهؾ اخلاالب زم٣مظمتقؽماْم٥م زمٛمال ؽمأمٝمد زماـ )

ٞم٣مص  اظمٔمردهمكم زمٌٛمل َمًتٛم٥م َمـ ضمِمقهنؿ زم٘مقرة زم٣منم٥م اظمٔمردهم٥م زمرياقش 

، ددم هاذا ايمٔما٣مج: )دأؾم٣مر ازمـ فمذارر إلم ذيمؽ زمٗمقيماف، (3)(دفم٣ميمٝم٥م دزمٛم٣م ٣م

اؽمتٛمزث زمٛمق ؽمٔمٝمد زمـ ٞم٣مص  زمـ َمًتٛم٥م َمـ ضمِمقح زم٣منم٥م اظمٔمردهما٥م زمٔم٣ميمٝما٥م 

 . (4)(زمرشدر

 أيـ ىم٣مح ازمـ َمًتٛم٥م ؿمٝمٙم٥م هذخ اظمادة: ديم٘مـ ايم٠ًماث ايمذر يْمرح ٞمٖمًف

ظم٣مذا   يٌا٣مدر ، َمـ ضم٘مؿ اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م( ضمقارم سمًع ؽمٛمقات)

إلم ايمْم٣مفم٥م ىمٕمغمخ؟ دغؽمٝم  دأح ضمٙمٝمٖمف ازمـ ضمٖمِمقح زم٣مدر إيمٝمٜم٣م َمٛمذ ؽماٛم٥م 

                                                 

 . 62-61ّ(، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع) ( 1

 . 115ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع ) ( 2

 . 173ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300كتبع )امل ( 3

 . 2/181ايبٝإ املػشب، ( 4
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٘مقَما٥م دهؾ يمديف َمـ اؼسم٣ٌمع َم٣م ي٘مٖمل ظمقاصمٜم٥م وماقات ضم، ج915ها/303

، أؽمئٙم٥م   ٞمجد هل٣م صمقازم٣مز دم اظمِم٣مدر ايمتال زماكم أياديٛم٣م، ومرؿم٥ٌم هم٣منمؼم هبؿ؟

ديمٔمٙمف اٞم٘مٖمٟم دم أضمد ضمِمقٞمف يراوم٤م اؼضمداث د  حيرت ؽم٣مىمٛم٣مز ضمتك أسما٣مخ 

دأح هٛم٣مت اضمت ث أح ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م َم٣مت ومٌاؾ ،  َمِمغمخ زم٣مؽمتٛمزايمف ومناز 

أح اؼَماغم فمٌاد همٖمل رداي٥م ازمـ ضمٝم٣مح دسمٌٔمف همٝمف ازمـ فمذارر ، هذا ايمت٣مريخ

همٙمٔمٙمف سماقدم ددرث أدغدخ ضمِماقٞمف دم زم٣منما٥م ، ايمر ـ اؽمتٛمزث زمٛمل ؽمٔمٝمد

 . درىمٛمقا إلم اهلددء ضمتك اؽمتٛمزهلؿ اؼَمغم

ده٘مذا فم٣مدت َمديٛم٥م زم٣منم٥م دَمٛمْمٗمتٜم٣م إلم ايمْم٣مفم٥م ىم  ىم٣مٞم٦م فمٙمٝماف ومٌاؾ 

دأطمذت ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم سمرؽمؾ إيمٝمٜم٣م ايماقغة ضمًا٤م َما٣م ، مترد زمٛمل َمًتٛم٥م

، ٚمر ؿمٝمٙم٥م ايمٗمرح ايمرازمع اهلجرر/ايمٔم٣مذ اظمٝمالدرديٌدد أح ذيمؽ اؽمت، سمراخ

همٗمد أؾم٣مر إلم أٞماف ، يتٌكم ذيمؽ َمـ طمالث َم٣م دصٙمٛم٣م َمـ رداي٣مت ازمـ ضمٝم٣مح

فماعم زم٣منما٥م  (1)ج فمكم اخلٙمٝمٖم٥م ايمٛم٣مس أ د زمـ ؾماٜمٝمد 930ها/ 318دم ؽمٛم٥م 

ج فمزث أ اد زماـ هُما٣مج زماـ فمٌاد  933ها/  321ددم ؽمٛم٥م ، (2)دأضمقازه٣م

زث حمٚمد زمـ ، (4)دأفم هل٣م دديمٝمٜم٣م حمٚمد زمـ زمدرفمـ ىمقرة زم٣منم٥م  ( 3)ايمٔمزيز شمؿ فمض

شمؿ فمازث فمٝمًاك زماـ حمٚماد فماـ ، (5)زمدر زمٔمد ؽمٛم٥م دديمٝمٜم٣م فمٝمًك زمـ حمٚمد

، (6)ج 934ها/323ىمقرة زم٣منم٥م دفمكم َم٘م٣مٞمف فمٌٝمد اهلل زمـ َمقؽمك دذيمؽ ؽمٛم٥م

                                                 

رنش ابٔ بؼهٛاٍ ابٓ٘ عبذ املًو بٔ أمحذ بٔ ػٗٝذ ي٘ نتاب ايتاسٜخ تٛيف ( 1

 . 339-338ّ، ايـ١ً، ق  1002ٖـ/ 393ط١ٓ 

 . 284ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 2

ذ ايعضٜض األَٟٛ  أدٜـب ٚػـاعش  ٚأٚسد   قاٍ اذتُٝذٟ: أمحذ بٔ ٖؼاّ بٔ عب( 3

 . 149-148بعض ػعشٙ، دز٠ٚ املكتبع، ق 

 . 331ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 4

 . 353ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 5

 . 376ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 6
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ج أؽمٛمدت دغيا٥م ىماقرة زم٣منما٥م دأفم هلا٣م إلم فمٌاد  939ها/  328ددم ؽمٛم٥م 

ها /  329ددم ؽمٛم٥م ، (1)ؾ زمدث يقؽمػ زمـ ؽمٙم ح ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ زمًٝم

ج فمزث فمٌد ايمًالج زمـ فمٌد اهلل َمـ ىمقرة زم٣منم٥م دأضمقازه٣م زماٛمجؿ زماـ  940

دفمعم ايمرنمؿ َمـ أح َمٔمٓمؿ ايمقغة فمعم زم٣منم٥م أفمالخ   ٞمحِمؾ فماعم ، (2)ؿمرهم٥م 

ج  930هاا/  318سمريم٥م هلؿ إغ أح هذخ ايمتٕمٝمغمات اظمًتٚمرة ؿمٙمٝم٥م اظمدة زمكم 

ايمتل ذىمره٣م ازمـ ضمٝم٣مح سمٔم٘مس أضمد أَماريـ إَما٣م ومٙماؼ ج د 940ها/  329د

ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم َمـ اؼدو٣مع همٝمٜم٣م أد يمٙمحٝمٙمقيم٥م ددح مت٘ماكم ايمٔما ث اختا٣مذ 

ددم ىمالمه٣م سمٔم٘مس اغهت ج ايم٘مٌغم ايمذر سمقيمٝماف ضم٘مقَما٥م ، ٞمٖمقذ هلؿ هٛم٣مت

 . ومرؿم٥ٌم هبذخ اظمٛمْمٗم٥م

يٌدد أح ومٌّم٥م ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم اؽمتٚمرت زمٔماد ذيماؽ يمٔمادج ذىمار اظمِما٣مدر 

 هاا364همٖمل ؽمٛم٥م ، ٚم٥م دومٔم٦م همٝمٜم٣م داؽمتٚمر دغء ايمٛم٣مس دؿم٣مفمتٜمؿأضمداث َمٜم

دهماقد اظمٜمٛمئاكم زم٣مٞمتِما٣مر صمٝمقؾماف  املظتٓــش بـاهلل  ج اؽمتٗمٌؾ اخلٙمٝمٖما٥م  974/

 .  (4)دَمـ زمٝمٛمٜمؿ دهمداز َمـ َمديٛم٥م زم٣منم٥م (3)زم٣ميمٕمرب

 (5)دزمٔمد ؽمٗمقط ايمدديم٥م ايمٔم٣مَمري٥م دـمٜمقر دم اؼٞمديمس َم٣م يًٚمك زم٣ميمٖمتٛما٥م

                                                 

 . 462ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 1

 . 471ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 2

ٜٓعش ايتفاؿٌٝ عٔ سشٚب املػشب أٜاّ املظتٓـش: ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 3

 . 187; ايظاَشا٥ٞ ٚ ،شٕٚ، تاسٜخ ايعشب، ق  2/246-248

 . 201ّ( ق  974-970ٖـ /  364-360يًشكب١ املكتبع)ابٔ سٝإ، ( 4

ّ 1008ٖـ/399ذ٠ اييت تً  طكٛط ايذٚي١ ايعاَش١ٜ ط١ٓ ٜكـذ بايفت١ٓ ٖٞ امل( 5

ّ، 1030ٖــ / 422ّ ست٢ ْٗا١ٜ ارتالف١ األ١َٜٛ يف األْـذيع طـ١ٓ   1008ٖـ/399

; ابــٔ  71; املشانؼــٞ، املعذــب، ق   16ٜٓعــش: ايعــزسٟ، تشؿــٝع األ،بــاس، ق   

 . 2/253; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  1/155طعٝذ، املػشب يف س٢ً املػشب، 
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حل٣مدر فممم اظماٝمالدر دَما٣م سمالها٣م َماـ دم زمداي٥م ايمٗمرح اخل٣مَمس اهلجرر/ا

صمديااد دم عـــش ج زماادأ 1030هااا/ 422ؽمااٗمقط اخلالهماا٥م اؼَمقياا٥م ؽمااٛم٥م 

 Taifas, Losاؼٞمديمس أؿمٙمؼ فمٙمٝمف اظم٠مرطمقح فمٌم ددياالت ايمْمقائاػ 

دأضمًـ دصػ هلذا صم٣مء فماعم يمًا٣مح ( ج1091-1030ها/ 422-484)

ذها٤م ٞمٗمقث دزم٣مهلل اغؽمتٔم٣مٞم٥م دَمٛمف احلاقث دايمٗماقة : )ازمـ اخلْمٝم٤م إذ وم٣مث

داغهمؼماة إلم ضمٝم٧م   يذه٤م ، داغٞمُمٔم٣مب، أهؾ اؼٞمديمس َمـ اغٞمُمٗم٣مة

َمع اَمتٝم٣مزها٣م زم٣مظمحاؾ ايمٗمريا٤م داخلْما٥م اظمجا٣مدرة ، ىمثغم َمـ أهؾ اؼومْم٣مر

ٌظ٣مد ايمِمٙمٝم٤م ، دغ دم اإلَما٣مرة ؽما٤ٌم، يمٝمس ؼضمدهؿ دم اخلالهما٥م إرث، يمٔم

اومتْمٔمقا اؼومْم٣مر ، دغ دم ذدط اإلَم٣مَم٥م َم٘مت٤ًم، دغ دم ايمٖمردؽمٝم٥م ٞم٤ًم

، دصمٛماددا اجلٛماقد، دصمٌقا ايمٔم غت داؼَمِم٣مر، اومتًٚمقا اظمدائـ ايم٘م٣ٌمرد

، دىمتٌا٦م فماٛمٜمؿ ايم٘متا٣مب اؼفماالج، داٞمتحٙمقا اؼيمٗما٣مب، دومدَمقا ايمٗمّم٣مة

دؾماٜمدت زمقصماقب ، دددٞم٦م زمٟمؽما ئٜمؿ ايمادداديـ، دأٞمُمدهؿ ايمُمٔمراء

، دسمقؽماٙم٦م إيماٝمٜمؿ ايمٖمّماالء، ددومٖم٦م زمٟمزمقاهبؿ ايمٔمٙما ء، ضمٗمٜمؿ ايمُمٜمقد

دنمٖمؾ يمٝمس دم ، دجمٛمد نمغم حمٌقب، زمرزمرر جمٙمقبد، دهؿ َم٣م زمكم جمٌقب

دغ حلارب احلاؼ ، َم٣م َمٛمٜمؿ َمـ يرى أح يًٚمك شم٣مئراز ، ايمناة زمٚمحًقب

ضمتاك يتٔماكم َماـ ، دومِم٣مرذ أضمدهؿ يٗمقث: أومٝمؿ فمعم َما٣م زمٝمادر، َمٕم٣ميراز 

دغ ، ديمق صم٣مءخ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز   يٗمٌؾ فمٙمٝماف، يًتحؼ اخلردج زمف إيمٝمف

دإح ، دطمٙمٖمقا آشم٣مراز ، همقا دم ذيمؽ آصم٣مغ دأفم راز ديم٘مٛمٜمؿ اؽمتق، يمٗمل طمغماز يمديف

، دَمقهمؼ دَمًت٘مٖمل ،دَمرسم٢م، دَمٔمتّمد، َمـ َمٔمتٚمد، ىم٣مٞمقا   ي٣ٌميمقا انمؼمارا

 . (1)( دَمتقىمؾ، دٞم٣مس، دَمٛمِمقر، دَمًتٔمكم، دَمًتٓمٜمر

ده٘مذا اٞمٗمًٚم٦م اؼٞماديمس إلم ددياالت هم٘م٣مٞما٦م ىماقرة ايمٌاغمة َماـ 

                                                 

 . 140-2/139أعُاٍ األعالّ، ( 1
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- 403ٛمْمٗم٥م يمٙمٚمدة َماـ ايمذيـ ضم٘مٚمقا اظم (1)ٞمِمٝم٤م زمٛمل َمٛم٣مد ايمِمٛمٜم٣مصمٝمكم 

 (3)دومد اَمتادت ضماددد دديماتٜمؿ إلم صمٝما٣مح ، (2)ج 1090-1012ها/  483

ددم أداطمار ، دزمذيمؽ همٗمد أصٌح٦م َمديٛم٥م زم٣منم٥م دَمٛمْمٗمتٜم٣م وٚمـ دديماتٜمؿ

رازماع ضم٘ما٣مج ( ج1074-1037هاا/ 467-429)فمٜمد ضمٌقس زمـ زم٣مديس

زمٛمل زيرر دم نمرٞم٣مؿم٥م أطمذ فم ث اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔما٥م يماف يتادطمٙمقح دم ؾما٠مدح 

 (4) همٖمال دزارة ايمٛم٣ميا٥م، دذيمؽ زم٤ًٌم إؿمالة ياد دزراءخ دم احل٘ماؿ ايمدديم٥م

سمآَمر ص٣مضم٤م زم٣منم٥م  (5)( زمٟمٞمف احل٣مىمؿ ددح ايمًٙمْم٣مح) ايمذر دصٖمف ازمـ زمٙمٗمكم

فمااعم اإليٗماا٣مع  Guadixدصاا٣مضم٤م دادر آش  Cabraدصاا٣مضم٤م ومااػمة 

د  يذىمر ازمـ زمٙمٗماكم اؽماؿ صا٣مضم٤م زم٣منما٥م ، (6)همٔمالز مت٘مٛمقا َمـ ومتٙمف، زم٣ميمٛم٣مي٥م

دفمعم أي٥م ضم٣مث هم١مح ذيمؽ يدث فمعم سمٛم٣مَمل  ،(7)ف ازمـ ايمٗم٣ميضداىمتٖمك زم٣ميمٗمقث إٞم

 . ٞمٖمقذ أديمئؽ ايمقغة دم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ دَمٛمٜمؿ ص٣مضم٤م زم٣منم٥م

دىم٣مح اظمتآَمردح يٌٕمقح َمـ دراء ذيماؽ سمٛمحٝما٥م ضمٌاقس زماـ َم٣مىمًاـ  

دفمٛمدَم٣م سمؿ هلؿ سمِماٖمٝم٥م ايمٛم٣ميا٥م أدصماس ضمٙمٌاقس ، (8) دسمٗمديؿ ازمٛمف َم٣مىمًـ

                                                 

ٜٓعش عٔ ْظب بين َٓاد يف غشْاطـ١: ابـٔ سـضّ، مجٗـش٠ أْظـاب ايعـشب، ق       ( 1
 . 6/238; ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب،  317; ايكًكؼٓذٟ، ْٗا١ٜ األسب، ق  495

ٜٓعــش ايتفاؿــٌٝ عــٔ دٚيــ١ بــين َٓــاد: عٓــإ، دٚيــ١ اإلطــالّ يف األْــذيع،          ( 2
2/120-146 . 

 . 133، 2/126ٚي١ اإلطالّ يف األْذيع; عٓإ، د108ايطٌٜٛ، ممًه١ غشْاط١، ق ( 3

ٕ ايٓا١ٜ عبًذ يًُعتلذ بٔ عباد ٚاتِٗ بايتآَش عًٝ٘ ففش إىل سبٛغ بٔ ( 4 نا
بــادٜع ايــزٟ قشبــ٘ ٚسعــٞ عٓــذٙ ستــ٢ اطــتٛصسٙ بعــذ َكتــٌ ٚصٜــشٙ ايٝٗــٛدٟ    

 . 36-35ٜٛطف بٔ ْػشاي١، ٜٓعش: ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق 

 . 44ايتبٝإ، ق ( 5

 . 47-46إ، ق ابٔ بًكني، ايتبٝ( 6

 . 46ايتبٝإ، ق ( 7
ٖٛ َانظٔ بٔ سبٛغ ا،تًف َع أبٝـ٘ ٚفـش إىل دٝـإ ٚمجـع سٛيـ٘ بعـض       ( 8

 . 44أقاسب٘ َعاسكّا ألبٝ٘، ٜٓعش: ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق 
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ىم٣مح َمـ ىمت٣مب احلُمؿ همٙما   َمٛمٜمؿ طمٝمٖم٥م داؽمتقزر ٞمٌماٞمٝم٣مز يدفمك أزم٣م ايمرزمٝمع

إح : )أضمس زمذيمؽ اظمتآَمردح صم٣مءخ ص٣مضم٤م زم٣منم٥م ديماد ايمٗما٣ميض دوما٣مث يماف

دغ يٙمتاقر أضماد ، هماٛمحـ غ ٞمٌٗماك َمٔماؽ، ىمٛم٦م سمٔمازج فماعم أع ايمرزمٝماع

دومد فمٙمؼ ازمـ زمٙمٗماكم فماعم ، (1)(أغظ أزمٗمك اهلل َمٛم٘مؿ أضمداز : همٟمصم٣مزمف، ضمقايمٝمؽ

دومد فمٙمؿ ، هذادوٝمع احلزج دم : )صمقاب صمدخ ضمٙمٌقس يمِم٣مضم٤م زم٣منم٥م زمٗمقيمف

هذا ئمٛمال أح صا٣مضم٤م زم٣منما٥م ديماد ، (2)(أح زمٝمدخ َمديٛم٥م غ يٚمٙمؽ َمٛمٜم٣م َمٔمف ؾمٝمئ٣مز 

ايمٗم٣ميض ىم٣مح ومد اؽمتٗمؾ دم إدارة زم٣منم٥م َمـ ددح ايمرصمقع إلم ضمٙمٌقس ايمذر ىم٣مد 

ىما  أطماذ ، أح يٖمٗمد ايمًٝمْمرة فمعم اظمديٛم٥م زم٤ًٌم ؽماقء سمٔم٣مَمٙماف َماع ضم٣مىمٚمٜما٣م

زمٙمٗماكم فماعم ذيماؽ  دومد فمٙمؼ ازماـ، حيرض ضم٘م٣مج زم٣مومل اظمٛم٣مؿمؼ فمعم ضمٙمٌقس

، دسمٕماغمت اؼٞمٖماس، همٔمٚمٙم٦م دم ٞمٖمس ص٣مضم٤م زم٣منم٥م دأهاؾ ايمدديما٥م: )زمٗمقيمف

   .(3)(دىم٣مح صديٗمف ومدي ز ، داسمٖمؼ َمع ص٣مضم٤م ومػمة، دىمثر اإلرصم٣مب

ديٌدد أح ص٣مضم٤م َمديٛم٥م زم٣منم٥م زمٔمد َم٣م صمرذ زمٝمٛماف دزماكم ضمٙمٌاقس زماـ 

زم٣مديس رصمع إلم زمٙمدخ زم٣منم٥م دأطمذ يراوم٤م اظمقومػ دَم٣م ي٠مدث إيمٝمف أَمر احل٘مؿ 

نمرٞم٣مؿم٥م زم٤ًٌم سمُمت٦م ايم٘مٙمٚم٥م دسمٖمرة ايمٛم٣مس فمـ أَمغمه٣م ايماذر   يْماؾ دم 

همتًٙمؿ ضم٘ماؿ نمرٞم٣مؿما٥م ، (4)ج 1074ها/ 467زمف ايمقوم٦م ىمثغماز إذ سمقدم ؽمٛم٥م 

دوماد ( ج 1090-1074هاا/  483- 467) زمٔمد ضمٖمٝمدخ فمٌد اهلل زمـ زمٙمٗماكم

، ايمًٝمػىم٣مح فمٌد اهلل زمـ زمٙمٗمكم صم٣ٌمٞم٣مز َمٕمتٚمد : )دصٖمف ازمـ اخلْمٝم٤م زم٣ميمٗمقث

                                                 

 . 47ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق ( 1

 . 47ايتبٝإ، ق ( 2

 . 47ايتبٝإ، ق ( 3

ٖـ/ 467شادح إٔ ريو نإ ط١ٓ ادٜع ٚايا،تًف يف ط١ٓ ٚفات سًبٛغ بٔ ب( 4

 . 169ّ، ٜٓعش: ايطٌٜٛ، ممًه١ غشْاط١، ق  1074ٖـ/ 467
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ددم أي٣مَماف ، (1)(َمقصاقهم٣مز زم٣ميمّمأمػ، زاهاداز دم ايمٛمًا٣مء، فمـ اخلٝمؾَمت٘م٣مؽمالز 

ؤمٖم٦م دديم٥م زمٛمل َمٛم٣مد ايمِمٛمٜم٣مصمٝمكم دم نمرٞم٣مؿم٥م دسم٘م٣ميم٤م فمٙمٝمٜم٣م زمٗمٝم٥م ددياالت 

دفمعم ايمرنمؿ َمـ أٞمف مت٘مـ َمـ ايمٗمّم٣مء فمعم اخل٣مرصمكم فمعم ضم٘مٚمف ، (2)ايمْمقائػ

   .دم زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ إغ أٞمف   يتٚم٘مـ َمـ ايمًٝمْمرة فمعم زم٣منم٥م

زم٣منم٥م َمٛمذ أح اهمؼمة فمـ اؼَمغم ضمٙمٌقس زماـ زما٣مديس ذيمؽ أح ص٣مضم٤م 

ىما  أٞماف أوما٣مج ، أطمذ ئمٚمؾ فمعم سمقؿمٝمد ٞمٖمقذخ دم َمديٛم٥م زم٣منما٥م دَما٣م ضمقهلا٣م

ضم٘ما٣مج  (3)فمالوم٣مت َمع زمٔمض اظمٛما٣مؿمؼ اظمجا٣مدرة دغؽماٝم  َماع زمٛمال فمٌا٣مد

دزيار ( 4)همذىمر ازمـ زمٙمٗمكم أح ص٣مضم٤م زم٣منما٥م اسمٖماؼ َماع ازماـ فما ر، إؾمٌٝمٙمٝم٥م

هاا/ 502-458)نمزد ايمٖمقٞمًق ايم٣ًمدس فمعم أح يًٜمؾ (5)اظمٔمٚمد زمـ فم٣ٌمد

                                                 
 . 2/290; ٜٓعش أٜلّا: اإلساط١،  2/213أعُاٍ األعالّ، ( 1

ٜٓعش املضٜذ عٔ ساي١ دٚي١ بٝين َٓاد أٜاّ عبذ اهلل بٔ بًكني: ابٔ ارتطٝب، ( 2

;  177-171; ايطٜٛــٌ، ممًهــ١ غشْاطــ١، ق    214-2/212أعُــاٍ األعــالّ،  
 . 146-2/142عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 

بٓٛ عباد َٔ بين رتِ عطاف بٔ ْعِٝ ايًخُٞ إىل األْذيع ٚمتهٓٛا يف أٜاّ ( 3

ّ ستـ٢ طـكٛطٗا    1023ٖـ/ 414ايطٛا٥ف َٔ إقا١َ دٚي١ ـِ اَتذت َٔ ط١ٓ 

ّ، ٜٓعــش: ابــٔ ارتطٝــب، أعُــاٍ األعــالّ،    1091ٖـــ/ 484بٝــذ املــشابطني طــ١ٓ  

 . 226-222; ايظاَشا٥ٞ ٚ ،شٕٚ، تاسٜخ ايعشب، ق  2/147-166

ٖٛ أبٛ بهش بٔ عُاس بٔ سظني املٗشٟ َٔ ػًب، نإ ٚاسذّا َٔ نباس ػعشا٤ ( 4

ــاد ايــزٟ        األْــذيع طــاف عًــ٢ أَــشا٤ ايطٛا٥ــف ثــِ ا،ــتف باملعتُــذ بــٔ عب

ّ، ابـٔ   1084ٖــ/ 477اطتٛصسٙ ثِ تكًب  ب٘ األسٛاٍ فػلـب عًٝـ٘ ٚقتًـ٘ طـ١ٓ     

; ابٔ األباس،   97-85; املشانؼٞ، املعذب، ق 326-٠2/278، بظاّ، ايز، 

 . 165-2/131اذُت١ً ايظُّ ا٤، 

ّ ستـ٢ د،ـٍٛ    1068ٖــ / 461سهِ املعتُـذ بـٔ عبـاد دٚيـ١ إػـب١ًٝٝ َـٔ طـ١ٓ        ( 5

ّ،  1096ٖــ / 488ّ، ٚناْ  ٚفات٘  1091ٖـ/484املشابطني إيٝٗا ٚاعتكاي٘ ط١ٓ 

; ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ،  68-2/52ٜٓعش: ابٔ األباس، اذت١ً ايظ ا٤، 

2/154-162 . 
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دهماع ( أر فمٌد اهلل زمـ زمٙمٗمكم)يمٕمرٞم٣مؿم٥م زمٔمد أح رهمض هق( ج 1065-1108

دسمُمغم ايمْمقيؾ إلم أح ضم٣مىمؿ زم٣منم٥م آٞمذات هق أيقب زماـ َمْماردح ، (1)اجلزي٥م

دإذا صا  َما٣م ، هماٝم  زمٔماد Almoravides, Losاظمرازمْمقح  أؿم٣مح زمفايمذر 

ر فماقم اؼَماغم زما٣مديس زماـ ذه٦ٌم إيمٝمف هم١مٞمف ٞمٖمًف ازمـ ايمٗما٣ميض ايماذر سماآَم

طم٣مض ايمٖمتٛم٥م ؼٞماف ( أر َمْمردح)دأو٣مهم٦م إلم أٞمف، ضمٌقس ىم  درد أفمالخ

ىم٣مح يْمٚم  حل٘ماؿ نمرٞم٣مؿما٥م َم٘ما٣مح ازماـ زمٙمٗماكم إغ أٞماف همُماؾ همٔمٖما٣م فمٛماف 

دمم٣م ئمزز ذيمؽ أيّم٣مز هق َم٣م ذىمرخ ازمـ ؽمٔمٝمد َمـ أح أياقب زماـ ، (2)اؼطمغم

 . (3)َمْمردح شم٣مر فمعم فمٌد اهلل زمـ زمٙمٗمكم داؽمتٗمؾ دم زم٣منم٥م

دفمعم ايمرنمؿ َمـ أح أيقب زمـ َمْمردح ومد اؽمتٗمؾ دم زم٣منم٥م إغ أح اؼَمار 

  يْمؾ زمف ىمثغماز إذ هفم٣مح َما٣م دطماؾ اظمرازمْماقح إلم اؼٞماديمس دأؿما٣مضمقا 

زمٟمَمراء ايمْمقائػ ايمقاضمد سمٙمق اػطمر دىم٣مٞمقا ومد دازمتدأدا زمٔمٌد اهلل زمـ زمٙمٗمكم 

 (4)ج1090هاا/ 483هم٣مفمتٗمٙمف ايمزفمٝمؿ اظمرازمْمال يقؽماػ زماـ سم٣مؾماٖمكم ؽماٛم٥م

دايماراصم  أح يقؽماػ زماـ ، (5)ؽمٙمف إلم اظمٕمرب دزمٗمل إلم أح سمقدم هٛم٣متدأر

                                                 

 . 51ايتبٝإ، ق ( 1

 . 177ممًه١ غشْاط١، ق ( 2

 . 2/154( املػشب يف سًٞ املػشب، 3

ٜٛطــف بــٔ تاػــفني أَــ  املــشابطني َٚؤطــع دٚيــتِٗ ايــيت ٚطــذ أسناْٗــا،     ( 4

ٚنإ ي٘ دٚس نب  يف فـتح بعـض َٓـاطل املػـشب َٚـٔ ثـِ األْـذيع إر عـرب         
ظٝؽ نب  بعذ اطتٓذاد األْذيظـٝني بـ٘، ٚمتهـٔ َـٔ إذتـام ٖضميـ١        إيٝٗا

نب ٠ بكٛات ممًه١ قؼـتاي١ بكٝـاد٠ ايفْٛظـٛ ايظـادغ يف َعشنـ١ ايضالقـ١       
ّ، بعذٖا قاّ بتٛسٝذ األْـذيع حتـ  سهُـ٘، ٚتـٛيف طـ١ٓ       1086ٖـ/  479ط١ٓ 
; ابـٔ أبـٞ    476-3/468ّ، ٜٓعش: ابٔ ،ًهإ، ٚفٝات األعٝـإ،   1106ٖـ/  500

 . 156-136صسع، األْٝع املطشب، ق 

;  154; ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق  104-103ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق ( 5

; َؤيـف زتٗـٍٛ، تـاسٜخ األْـذيع، ق      2/214ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعـالّ،  
258-259 . 
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سم٣مؾمٖمكم دطمؾ زمٛمٖمًف أيّم٣مز إلم َمديٛم٥م زم٣منم٥م دوٚمٜم٣م إلم دديمتاف دأزاث فمٛمٜما٣م 

أصيُّاقب ) إح: ضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ َمْمردح دومد فمٙمؼ ازمـ ؽمٔمٝمد فمعم ذيمؽ زما٣ميمٗمقث

تصاا ع أؽماف حتص اػ زماـ سم٣مؾماٖمكم أصدطماؾ رص ٛمعفض يضقؽمض
٣م َمط ظم٣م أصح أصطمذهص فض زمـ َمْمردح دص

٣متص ىمٚمداز  : دإلم ٞمٖمس ايمرداي٥م أؾم٣مر اظمٗمرر زما٣ميمٗمقث، (1)(دضمرت همصقصمدص ومد َمص

إٞمف ظم٣م شم٣مر أيقب زمـ َمْمردح دم اظم٣مئ٥م اخل٣مَم٥ًم دم ايمٖمتٛم٥م فمعم َمٙمؽ نمرٞم٣مؿما٥م )

فمٌد اهلل زمـ زمٙمٗمكم زمـ ضمٌقس دطم٣مض زمح٣مر ايمٖمتٛم٥م ضمتك رَم٣مخ َمقصمٜم٣م همٝمٚمـ 

َماـ دضمِمؾ همٝم  زما٧م فمٙماٝمٜمؿ يقؽماػ زماـ سم٣مؾماٖمكم ، رَمك فمعم ايم٣ًمضمؾ

ٙماع فماـ إَم٣مرسماف، دىم٣مٞم٦م يمف مه٥م دأٞمٖم٥م فمٓمٝمٚم٥م، احل٣ٌمئؾ دضمِماؾ دم ، دطمض

َمٔماف أح يات٘مٙمؿ أد خيارج سلـش  هما٣مٞمتٓمر َماـ ، أدطمؾ رأؽمف حتتف، ضم٣ٌميمتف

ده٘ماذا ، (2)(ر اف اهلل سمٔما٣ملم، همٙمؿ ي٘مـ إغ ومٙمٝمؾ ضمتاك دوماع َمٝمتا٣مز ، رأؽمف

 . ج 1090ها/ 483دطمٙم٦م َمديٛم٥م زم٣منم٥م دم ضمقزة اظمرازمْمكم دم ؽمٛم٥م 

نمؿ َمـ فمدج دردد ٞمِمقص َم٣ٌمذة فمـ ضم٣ميم٥م َمديٛما٥م زم٣منما٥م دفمعم ايمر    

دم ايمٔمٜمد اظمرازمْمل إغ أهن٣م فمعم َم٣م يٌدد   سمٛمٔمؿ زم٣مهلددء ؿمقيالز زمٔمد دطمقهلا٣م 

دم ضمقز ؿ دذيمؽ زم٤ًٌم اضمتداج ضمدة ايمٌماع َمع ايمادديالت ايمٛمٌمااٞمٝم٥م 

ايمتل رأت دم فمٌقر اظمرازمْمكم إلم اؼٞمديمس حتادي٣مز صمدياداز يمٛمٖمقذها٣م ايماذر 

فمٗما٤م ؽماٗمقط ؿمٙمٝمْمٙما٥م دم  Iberia ؾم٥ٌم اجلزيارة اؼيٌغميا٥م أطمذ يتٚمدد دم

ٞ دومد طم٣مض ايمْمرهم٣مح ، ج 1085ها/ 478أيدهيؿ ؽمٛم٥م  اغؽما٣ٌمين  ايٓــشاْ

داظمرازمْمل اإلؽمالَمل َمٔم٣مرت فمٛمٝمٖم٥م فمعم أرض اؼٞمديمس اإلؽمالَمٝم٥م فم٣مٞم٦م 

 . طمالهل٣م اظمدح اؼٞمديمًٝم٥م َمرارة احلردب دديال ٣م

جرر/ايمث٣مين فممم اظماٝمالدر همٖمل ايمرزمع اؼدث َمـ ايمٗمرح ايم٣ًمدس اهل   

                                                 

 . 2/154املػشب يف سًٞ املػشب، ( 1

 . 3/568ْفح ايطٝب، ( 2
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هاا/  529-499)ايمٖمقٞمًاق اؼدث اظمحا٣مرب  Argonوم٣مج َمٙمؽ أرانماقح

زمحٚمٙم٥م َمدَمرة اطمؼمة طمالهل٣م اؼٞماديمس َماـ ؾما هل٣م إلم ( ج 1105-1134

ج َمااـ 1125هااا/  519إذ ؽماا٣مر زمجٝمُمااف دم أدث ؾماأم٣ٌمح ؽمااٛم٥م ، صمٛمقهباا٣م

إلم َمديٛم٥م نمرٞم٣مؿم٥م دم وماقة خمتا٣مرة َماـ أرزمٔما٥م آغب   Saragosaهومًْم٥م

( صم٣مؽماتقح در زمٝما٣مرح) دؽم٣ممه٦م َمٔمف ايمٗماقات ايمٖمرٞمًاٝم٥م زمٗمٝما٣مدة، َمٗم٣مسمؾ

، Huesca  (1)دفمدد َمـ رصم٣مث ايمديـ دم َمٗمدَمتٜمؿ أؽمٗمػ هومًاْم٥م ددؾماٗم٥م

ٜٓتــشٚا  دومد سمٔم٣مهددا يمٝمٔم٣مز دحت٣ميمٖمقا زم٣مإلٞمجٝمؾ فمعم أح يٖمر أضمد َمٛمٜمؿ ضمتك 

إغ  ،دفمعم ايمرنمؿ َمـ أح اظمٙمؽ اؼرنمقين   يًتْمع حتٗمٝمؼ أهداهمف، (2)أد يٚمقسمقا

   .(3)أح هذخ احلٚمٙم٥م ىمُمٖم٦م فمـ ؤمػ ٞمٓمؿ ايمدهم٣مع دم اظمدح اؼٞمديمًٝم٥م 

ديٌدد أح َمديٛم٥م زم٣منم٥م ـمٙم٦م سم٣مزمٔم٥م إلم أَمراء ايمٌٝم٦م اظمرازمْمل ايماذيـ اختاذدا 

َمـ َمديٛم٥م نمرٞم٣مؿم٥م فم٣مصٚم٥م هلؿ دىم٣مح آطمارهؿ همٝمٜما٣م هاق حيٝماك زماـ فماقم زماـ 

   Almohades,Losشمؿ دطمٙم٦م نمرٞم٣مؿم٥م دأفم هل٣م دم ضمقزة اظمقضماديـ ، (4)نم٣مٞمٝم٥م

                                                 

٢ األْذيظٞ، ٚتكع ػشقٞ َذ١ٜٓ طشقظط١ إر تبعذ ٖٞ َٔ َذٕ ايجػش األعً( 1

; اذتُـ ٟ، ايـشٚض    195عٓٗا مخظٕٛ َٝاّل، ٜٓعش: ايٝعكٛبٞ، ايبًـذإ، ق  

 . 612املعطاس، ق 

 . 1/155; أػباخ، تاسٜخ األْذيع،  90ابٔ ارتطٝب، اذتًٌ املٛػ١ٝ، ق ( 2

 . 257ايظاَشا٥ٞ، عالقات املشابطني، ق ( 3

ٖٛ عت٢ٝ بٔ عًٞ بٔ غا١ْٝ َٔ قب١ًٝ ، 20يبذس١ٜ، ق ابٔ ارتطٝب، ايًُش١ ا( 4

َ ٘، نإ سداّل ؿاذتّا عاسفّا بايفك٘ ٚاذتذٜح، َٚع  َظٛف١ ايرببش١ٜ، ٚغا١ْٝ أ

ٖزا نإ فاسطّا ػذاعّا، أسطً٘ األَ  املشابطٞ عًـٞ بـٔ ٜٛطـف بـٔ تاػـفني      

٢ إىل األْذيع ٚمتهٔ َٔ تٛطٝذ األَٛس فٝٗا، فعٝٓ٘ ٚايّٝا ع٢ً بًٓظ١ٝ ثِ عً

ـــ/542قشطبـــ١، ٚناْـــ  ٚفاتـــ٘ يف ســـذٚد طـــ١ٓ   ّ، ٜٓعـــش: املشانؼـــٞ،  1147ٖـ

ِ املٛسذٜٔ، ق 196املعذب، ق ; ابٔ  41-40; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، قظ

  4/301ارتطٝب، اإلساط١، 
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إغ أح احلادث اؼزمارز دم سما٣مريخ اظمٛمْمٗما٥م دم ايمٔمٜماد ، (1)ج 1155ها/ 550ؽمٛم٥م

 Las. Navasاظمقضمدر هق َم٣م ضمدث زمٔمد هزيٚم٥م اظمًٙمٚمكم دم َمقومٔم٥م ايمٔمٗم٣مب

de Tolosa  (2)  سمٕمغم َمٝمزاح ايمٗمقذ دم اؼٞماديمس همٗمد، ج1212ها/609ؽمٛم٥م ،

َماـ هجا ت  د  ئمد دم َمٗمددر ايمدديم٥م اظمقضمدي٥م  ٣مي٥م ايمثٕمقر اؼٞمديمًاٝم٥م

إذ اؽمااتقلم ايمٛمِماا٣مرذ َمٌاا٣مذة زمٔمااد ذيمااؽ فمااعم َمااديٛمتل ، (3)ايمٛمِماا٣مرذ

شماؿ اؽماتقلم ايماردج : )دهذا َم٣م أىمدخ احلٚمغمر زمٗمقيمف، دزم٣منمق  Bazaزمًْم٥م

، زمٔمد ذيمؽ فمعم َمديٛم٥م زمًْم٥م دزم٣منمق دَم٣م صم٣مدرمه٣م َماـ ايمٗمارذ داحلِماقح

دومتٙمقا ايمرصم٣مث دؽمٌقا ايمذري٥م دىم٣مٞم٦م هذخ ايمقومٝمٔم٥م أدث دهـ دطماؾ فماعم 

دي      . (4)(..،. همٙمؿ يٗمؿ زمٔمد ذيمؽ ؼهؾ اظمٕمرب وم٣مئٚم٥م، ـاظمقضمظ

ديم٘مـ ايمٛمِم٣مرذ   يتٚم٘مٛمقا َمـ اغضمتٖم٣مظ زم٣مظمٛما٣مؿمؼ ايمتال دطمٙمقها٣م دم 

ديُمغم فمٛم٣مح إلم ؽما٤ٌم ذيماؽ ، أفمٗم٣مب هزيٚم٥م اظمًٙمٚمكم دم َمقومٔم٥م ايمٔمٗم٣مب

دومد ؽم٣مدت ايمٖماقى زماكم ، ديم٘مـ َمِم٣مفم٤م ايمتٚمقيـ ىم٣مٞم٦م سمتٖم٣مومؿ: وم٣مئالز 

شماؿ ىم٣مٞما٦م ايمْم٣مَما٥م ، ـ اَمتألت أيدهيؿ زم٣ميمٕمٛم٣مئؿصمٛمقد اجلٝمش ايمٓم٣مهمر، ايمذي

دسمٔمٖماـ اجلثا٧م ايمتال ، زم٣مٞمتُم٣مر ايمقزم٣مء زمٝمٛمٜمؿ َماـ صماراء اؾماتداد احلارارة

                                                 

 . 54ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق ( 1

ايشٚض املعطاس، ق  ٖٚٛ َٛقع ٜكع بني دٝإ ٚقًع١ سباح، ٜٓعش: اذتُ ٟ،( 2

416 . 

يًُضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ عٔ َٛقعـ١ ايعكـاب، ٜٓعـش: املشانؼـٞ، املعذـب، ق      ( 3

; ابـــٔ ارتطٝــــب،   417-416; اذتُـــ ٟ، ايـــشٚض املعطـــاس، ق     235-236

 َٚا بعذٖا.  419; اذتذٞ، ايتاسٜخ األْذيظٞ، ق  2/270أعُاٍ األعالّ، 

 . 416ايشٚض املعطاس، ق ( 4
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، هم٣مرسمد اظمٙمقت ايمٛمِم٣مرذ دم ومقا ؿ ٞمحق ايمُما ث، نمِم٦م هب٣م سمٙمؽ ايمقدي٣مح

، دم َمقىما٤م َمٙماقىمل واخؿ  Castillaددطمٙمقا ؿمٙمٝمْمٙم٥م فم٣مصٚم٥م ومُمات٣ميم٥م

  .(1)دأومٝمٚم٦م صٙمقات ايمُم٘مر ازمتٜم٣مصم٣مز زم٣ميمٛمٌم

زمٔمد هزيٚما٥م اظمقضماديـ دم ايمٔمٗما٣مب دطمٙما٦م دديماتٜمؿ دم َمرضمٙما٥م َماـ 

همُم٤م ساع داطمقم فمعم ايمًٙمْم٥م زمكم أهة زمٛمل فمٌد ، ايمّمٔمػ داغٞمحالث

ددم اؼٞمديمس حتٖمزت ايمٗمقذ اظمحٙمٝم٥م يمالٞمٖمراد زم٣ميمًٙمْم٥م دم خمتٙماػ ، اظم٠مَمـ

اظمٛم٣مؿمؼ دايمثقرة فمعم اظمقضمديـ فمعم ايمِمقرة ٞمٖمًٜم٣م ايمتل صمرت دم أداطمار 

دزمخِماقص َمديٛما٥م زم٣منما٥م همٗماد سماٟمشمرت زما  صمارذ َماـ ، رازمْمكمفمٜمد اظم

همتقلم ضم٘ماؿ ايمدديما٥م اظمقضمديا٥م زمٔماد ، َمٛم٣مهم٣ًمت زمكم أزمٛم٣مء زمٛمل فمٌد اظم٠مَمـ

 املظتٓــش  ازمٛماف( ج 1213-1198هاا / 610-595) دهم٣مة اخلٙمٝمٖم٥م ايمٛم٣مس

ج إذ سمقدم همجٟمة همٌا٣ميع أهاؾ 1223ها /620ايمذر ضم٘مؿ ضمتك ؽمٛم٥م  (2)زم٣مهلل 

-1223ها/  621-620ؽمػ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ )َمراىمش فمٌد ايمقاضمد زمـ يق

زم٣مخلالهم٥م همٔم٣مرض زمٝمٔمتف ازمـ أطمٝمف أزمق حمٚمد فمٌد اهلل زمـ ئمٗماقب ( ج 1224

اظمٛمِمقر ايمذر ىم٣مح دايمٝم٣مز فمعم َمرؽمٝم٥م زم٣مؼٞمديمس همدفم٣م أؾمٝم٣مخ اظمقضمديـ إلم 

-621ج دسمٙمٗما٤م زم٣ميمٔما٣مدث ) 1224هاا/ 621زمٝمٔمتف همتؿ يمف ذيماؽ دم ؽماٛم٥م 

، ٝمٙمٝم٥م دأطماذ دم سمادزمغم اؼَماقردؽم٣مر إلم إؾماٌ ( ج1226-1224ها /624

، همٟمصٌ  يمٙمدديم٥م اظمقضمدي٥م طمٙمٝمٖمتكم أضمدمه٣م دم َمراىمش داػطمر دم إؾمٌٝمٙمٝم٥م

ذيمؽ أح ازمـ فمؿظ ايمٔم٣مدث أزمق حمٚماد فمٌاد اهلل ، د  يٗمػ اؼَمر فمٛمد هذا احلد

زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ اظمٔمردب زم٣ميمٌٝم٣مد طمٙمع زمٝمٔم٥م ايمٔما٣مدث ا

                                                 

 . 324/ 4 األْذيع، عـش املشابطني ٚاملٛسذٜٔ، دٚي١ اإلطالّ يف( 1

ّ (، 1223 -1213ٖــ/  620 -610تٛىل ارتالف١ يف ايذٚي١ املٛسذٜـ١ يًُـذ٠   ( 2

 .  243-241ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق
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  Ubedaأهاؾ صمٝمظا٣مح دأزمادة ددفما٣م يمٛمٖمًاف طمٙمٝمٖما٥م يمٙمٚمقضماديـ دأؿم٣مفماف

دايمراصم  أح َمديٛم٥م زم٣منم٥م ومد دطمٙما٦م هال اؼطمارذ دم ، Baeza  (1)دزمٝمظ٣مؽم٥م

دومد أؾم٣مر ازمـ فمذارر إلم ذيماؽ زمِماقرة ، ؿم٣مفم٥م ايمٌٝم٣مد ؿمٝمٙم٥م َمدة ضم٘مٚمف

وم٣مج فمٌد اهلل ايمٌٝما٣مد زم٣مؼٞماديمس دىما٣مح ايمٔما٣مدث دغخ : )نمغم َم٣ٌمذة زمٗمقيمف

داؽماتٔم٣مح ، يـدطمارج فماـ ؿم٣مفما٥م اظمقضماد، همخٙمع دفمقة ايمٔما٣مدث، ومرؿم٥ٌم

( 2)زم٣ميمٛمِم٣مرذ فمٙمٝمٜمؿ ددهلؿ فمعم فمقرات سمٙمؽ ايماٌالد دأدطمٙمٜماؿ ومٝمج٣مؿما٥م 

همتٚمٙم٘ماقا اؼَماقاث دومتٙماقا ايمرصما٣مث دؽماٌقا ، دنمغمه٣م َمـ زمالد اظمًاٙمٚمكم

شمؿ دطمؾ هبؿ ضمِمـ زم٣مصم٥م ديمقؾم٥م دنمغمه٣م َمـ احلِماقح ، احلريؿ داؼدغد

ديالضمااظ هٛماا٣م أح َمديٛماا٥م زم٣منماا٥م سمٗمااع زمااكم َمااديٛمتل ، (3)( ..،.اإلؽمااالَمٝم٥م

 . Loja  (4)ديمقؾم٥م  Quesadaج٣مؿم٥مومٝم

همٝم  ذىمر احلٚمغمر أح ايمٌٝم٣مد اؽمتٔم٣مح زم٣ميمٛمِم٣مرذ يمٙمًٝمْمرة فمعم ايمٔمديد َمـ 

: اظمٛم٣مؿمؼ صمٛمقب ومرؿم٥ٌم دَمٛمٜم٣م َمديٛم٥م زم٣منم٥م ايمذيـ مت٘مٛمقا َماـ اومتح٣مَمٜما٣م إذ وما٣مث

ىم٣مح فمٌد اهلل ص٣مضم٤م زمٝم٣مؽم٥م َمـ زمٛمل فمٌد اظما٠مَمـ دهاق اظمٔماردب زم٣ميمٌٝما٣مد )

همحا٣مسخ هماٟمومٙمع فمٛماف ددح ، ٝمف ايمٔم٣مدث زمٌٝم٣مؽما٥ماؽمتدفمك فمدد ايمديـ ظم٣م ٞمزث فمٙم

، همٙم    جيد دم اظمًٙمٚمكم ىمٌغم إفم٣مٞم٥م اؽمتدفمك ايمٛمِما٣مرذ همقصاٙمقا إيمٝماف، رء

ٙ زمٔماد َما٣م آددخ ، همًٙمؿ إلم أيمٖمٛمش زمٝم٣مؽم٥م دصم٣مزذ أهٙمٜما٣م ذ اجلازاء ، ْٚــشٚ

همادطمؾ ، همٟمطمرصمٜمؿ َمٛمٜم٣م دؽم٣مر َمع ايمٖمٛمش يمٝمٟمطماذ َمٔم٣موماؾ اإلؽماالج زم٣مؽماٚمف

                                                 

 . 121( اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس،  ق 1

ٝ إ، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض 2 ( قٝذاط١ َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ َٔ أعُاٍ َذ١ٜٓ د

 . 488املعطاس، ق

 . 271ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق ( 3

 ٜٓعش ارتاسط١. ( 4
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، همٗمتؾ ايمٔمدد همٝمٜم٣م طمٙمٗم٣مز ىمثغماز دأه آطمريـ ،ومٝمج٣مؿم٥م َمـ فمٚمؾ صمٝم٣مح زم٣ميمًٝمػ

شمؿ هنض أيّم٣مز دَمٔمف ايمٔمادد ، دىم٣مح ضمديثٜم٣م ؾمٛمٝمٔم٣مز سمٛمٖمر َمٛمف ايمٗمٙمقب داؼؽم ع

هم٣مفمتِمؿ أهٙمٜم٣م زمًقره٣م احلِماكم دوما٣مسمٙمقا أؾماد ، إلم يمقؾم٥م َمـ فمٚمؾ نمرٞم٣مؿم٥م

همٙم  مت٘مـ َمٛمٜما٣م ؽماٙمط فمٙماٝمٜمؿ فماددهؿ دم ، دأؽمٚمٔمقخ َم٣م أه٣مج نمٝمٓمف، ايمٗمت٣مث

شمؿ ؽم٣مردا إلم زمٝمٕماق هاذخ همٟمؿما٣مث َماع ايمٖماٛمش ، ؾمد ايمٖمتؽايمديـ همٖمت٘مقا هبؿ أ

دَما٣م زاث أَمارخ ، ضمِم٣مره٣م إلم أح دطمؾ ايمٌٙمد زمٔمد ؾمدة دص٣محلف أهاؾ ايمٗمٙمٔما٥م

يٗمقذ إلم أح اضمتقذ فمعم ومرؿم٥ٌم دَم٣ميمٗم٥م دىمثغم َمـ َمٔم٣موماؾ ها٣مسمكم ايمٗم٣مفمادسمكم 

 .  (1)(دزمالدمه٣م

شمؿ ومرر ايمٌٝم٣مد زمٔمد أح همرض ؽمٝمْمرسمف فمعم َمٔمٓماؿ َمٛما٣مؿمؼ اؼٞماديمس 

ٞ أح يًتقرم فمعم إؾمٌٝمٙمٝم٥م ، ايمقؽمْمك همخارج ، فماعم َمٛم٣مهمًاف هن٣مئٝما٣مز  ٜٚكلـ

ج هم٣مؽماتٔمد اجلاٝمش اظمقضمادر يمٙمٗم٣مئاف  1226ها/ 623زمٗمقاسمف صقهب٣م ؽمٛم٥م 

زج همٝمٜم٣م ايمٌٝم٣مد دارسمد إلم ومرؿم٥ٌم ايماذيـ ، دَمزة صمٝمُمف، دٞمُم٦ٌم َمٔمرىم٥م هض

 . (2)شم٣مردا فمٙمٝمف دومتٙمقخ دم ٞمٖمس ايمًٛم٥م أفمالخ

أدذ إلم ومٝم٣مج شمقرات فمديادة ديم٘مـ اوْمراب اؼَمقر دم ايمدديم٥م اظمقضمدي٥م 

دزمٗمادر َما٣م يتٔمٙماؼ اؼَمار ، دم اؼٞمديمس دغؽمٝم  دم دؽماط دذة اؼٞماديمس

   (3)زمٚمديٛم٥م زم٣منم٥م هم١مح أؾمٜمره٣م سمٙمؽ ايمتل وم٣مده٣م حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ هقد اجلذاَمل

                                                 
 . 122( ايشٚض املعطاس، ق 1

ابـٔ أبـٞ صسع، األْـٝع    ;  271( ابـٔ عـزاسٟ، ايبٝـإ املػـشب، قظـِ املٛسـذٜٔ، ق      2

 .  274املطشب، ق 

ٖٚٛ َٔ طالي١ بـين ٖـٛد سهـاّ طشقظـط١ ًَـو َشطـ١ٝ ٚقشطبـ١ ٚإػـب١ًٝٝ         ( 3

َٚايك١ ٚاملش١ٜ بعذ اْكشاض دٚي١ املٛسذٜٔ ٚأعًٔ ارتطب١ ايعباط١ٝ،  ٚغشْاط١
ّ، ٜٓعـش: ابـٔ عـزاسٟ، ايبٝـإ املػـشب، قظـِ       1237ٖــ/  635ٚناْ  ٚفاتـ٘ طـ١ٓ   

; 250-2/246; ابـــٔ ارتطٝـــب، أعُـــاٍ  األعـــالّ،   289-288املٛســـذٜٔ، ق
 . 266-264َؤيف زتٍٗٛ، تاسٜخ األْذيع، ق 
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اظمقضمديـ ؽمٛم٥م دىم٣مح اؼدث ومد شم٣مر فمعم ، (1)دحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ اؼ ر

٣م مت٘ماـ َماـ ايمًاٝمْمرة فماعم ج دم ذة اؼٞمديمس دهفم٣مح َم 1227ها/ 625

َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ اؼٞمديمس دم ايمقؽمط دايمممة دضما٣مدث َمادظ ٞمٖماقذخ إلم ايمٕمارب 

دومد فمٙمؼ ازمـ ،  اؼٞمديمز دنمدا أىمػم ايمثقار ايمذر ؽمٝمقضمد اؼٞمديمس فمعم يديف

دَمٙمؽ ، دأؿم٣مفمتف ؽمٌت٥م، دسح يمف متٙمؽ اؼٞمديمس: )اخلْمٝم٤م فمعم ذيمؽ زمٗمقيمف

ج َمٙماؽ  1230/ هاا 628ٛم٥م ىما  ذىمار ازماـ أع زرع دم ؽما، (2)( رزم٣مط ايمٖمات 

دذىمار فمٛما٣مح أح ، (3)اؼٞمديمس ازمـ هقد د  يٌؼ يمٙمٚمقضمديـ همٝمٜم٣م أَمارس دغ هنال 

دفماعم ، (4)دصمٝم٣مح دزمًاْم٥م ددداذ آش   Arjonaدفمقسمف ؾمٚمٙم٦م أيّم٣مز أرصمقٞم٥م

   .هذا هم١مح َمديٛم٥م زم٣منم٥م ىم٣مٞم٦م وٚمـ ٞمٖمقذخ

إغ أح ايمذر طمْمػ َمـ ازمـ هقد آَم٣ميمف هق ـمٜمقر ايمث٣مئر اػطمر َمـ زمٛمل 

ق حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ اؼ ر اظمٙمٗم٤م زم٣ميمٕم٣ميم٤م زم٣مهلل ايماذر يرصماع ٞمٌم ده

ايمقاومٔم٥م فماعم َمٗمرزما٥م َماـ هنار  (5)ٞم٤ًم فم٣مئٙمتف ىم٣ًمدة فمعم ضمِمـ أرصمقٞم٥م 

دم سمٙماؽ اظمٛمْمٗما٥م  ْــش  دىم٣مح يمٌٛمال،  Rio Guadalquivirايمقادر ايم٘مٌغم

                                                 
يٓـشٟ َٔ طالي١ ايـشابٞ طـعذ بـٔ عبـاد٠    ستُذ بٔ ٜٛطف بٔ األمحش ا( 1

األْـاسٟ ظٗش يف أٚا،ش ايذٚي١ املٛسذ١ٜ يف األْذيع ٚ،لع  ي٘ ايعذٜذ َٔ 
املعاقــٌ ادتٓٛبٝــ١ َٚٓٗــا غشْاطــ١، ٚأ،ــز طــًطاْ٘ ٜتظــع بعــذ ٚفــا٠ ابــٔ ٖــٛد،  
ٚمتهٔ َٔ تهٜٛٔ ممًه١ ي٘ ٚساث١ٝ اطتُشت ست٢ ْٗا١ٜ اإلطالّ يف األْذيع، 

ّ، ٜٓعـش: ابـٔ عـزاسٟ، ايبٝـإ املػـشب، قظـِ       1272ٖــ/  671ٚناْ  ٚفاتـ٘ طـ١ٓ   
َٚــــا بعـــذٖا ;  َؤيــــف   2/3; ابـــٔ ارتطٝــــب، اإلساطـــ١،    296املٛســـذٜٔ، ق  

 . 269-267زتٍٗٛ، تاسٜخ األْذيع، ق 

 . 2/76; ٜٓعش أٜلّا: اإلساط١،  2/248( أعُاٍ األعالّ، 2

 . 275( األْٝع املطشب، ق 3

 . 4/410( دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 4

بًذ ْاس١ٝ دٝإ باألْذيع، ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 5

25 . 
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همٙم  اوْمرزم٦م اؼَمقر دم ايمدديم٥م اظمقضمديا٥م دـمٜمار ازماـ ، فمِمٌٝم٥م ددصم٣مه٥م

غضم٦م ظمحٚماد زماـ يقؽماػ زماـ اؼ ار همرصا٥م ، سهقد دم ذة اؼٞمديم

همدفم٣م يمٛمٖمًف دزمقيع أدغز دم أرصمقٞم٥م َمقؿمـ أهسمف دأٞمِما٣مرخ ددم ، ايمٓمٜمقر

 . (1)ج  1231ها/  629اظمٛم٣مؿمؼ ايمٗمري٥ٌم َمٛمٜم٣م دذيمؽ ؽمٛم٥م 

 1232ها/  630همٖمل ؽمٛم٥م ، دَمـ أرصمقٞم٥م أطمذ ازمـ اؼ ر يقؽمع ٞمٖمقذخ

ٛما٣مؿمؼ نمارب ج مت٘مـ َمـ ايمادطمقث إلم َمديٛما٥م صمٝما٣مح دومرؿمٌا٥م دزمٔماض َم

ده٘ماذا وماقذ ، (3)شمؿ أؿم٣مفمتف أه٣مرم َمديٛمتل زمًْم٥م ددادر آش  (2)اؼٞمديمس 

دأراد أح يًاتٓمؾ ، أَمرخ دأطمذ يتْمٙمع إلم اغؽمتٝمالء فمعم ايمٗمقافمد اجلٛمقزمٝم٥م

( 4)همادفم٣م أدغز يمألَماغم أع زىمريا٣م احلٖم ا ، زمٙمقاء ؽمٙمْم٥م إؽمالَمٝم٥م َمرَمقوم٥م

يمٙمخٙمٝمٖما٥م ديم٘مٛمف فم٣مد همخْما٤م ، دسمٙمٗمك َمٛمف زمٔمض ايمٔمقح، ص٣مضم٤م إهمريٗمٝم٥م

  . (6( )5)ايمٔم٣ٌمد اظمًتٛمٌم زم٣مهلل

ديٌدد أح ازمـ هقد ؾمٔمر زمخْمقرة هذخ احلرىم٥م ايمتل يّمْمٙمع هب٣م َمٛم٣مهمًف 

دأح ازماـ اؼ ار ، همٟمطمذ يتٟمه٤م ظمقاصمٜمتف دايمٗمّم٣مء فماعم ضمرىمتاف، اجلديد

                                                 

 . 296ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق ( 1

; ابٔ ارتطٝب، ايًُش١ ايبذس١ٜ،  276-275ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق ( 2

 . 396-6/395; ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب،  31ق 

 . 4/415، عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع( 3

ٖٛ أبٛ صنشٜا عت٢ٝ بٔ عبذ ايٛاسذ بٔ أبٞ سفف عُش اـٓتـاتٞ بٜٛـع يـ٘    ( 4

ّ،  1251ٖـ/ 649ّ ٚتٛيف ط١ٓ  1221ٖـ/ 618بارتالف١ يف ايذٚي١ اذتفـ١ٝ ط١ٓ 

 . 127-125ٜٓعش: ابٔ أبٞ دٜٓاس، املؤْع يف أ،باس إفشٜك١ٝ ٚتْٛع، ق 

ٝ تــــٛىل ارتًٝفــــ١ املظتٓـــــش بــــاهلل ا   ( 5 -١623 يًُــــذ٠ َــــٔ  يذٚيــــ١ ايعباطــــ

 . 548-544ّ، ٜٓعش: ايظٝٛطٞ، تاسٜخ ارتًفا٤، ق  1242-1226ٖـ/640

; عٓـإ،   4/218; ابٔ ،ًـذٕٚ، ايعـرب،    31ابٔ ارتطٝب، ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق ( 6

 . 432-4/431دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 
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دوماد ، ىم٣مح َمًتٔمداز ظمقاصمٜم٥م ازمـ هقد يم٘مل ي٘مقح هق فمعم ري٣مؽم٥م اؼٞمديمس

دضمُمد ىمؾ َمٛمٜم  َما٣م اؽماتْم٣مع َماـ ، ٥مسمٟمه٤م ايمْمرهم٣مح يمٙمٚمقاصمٜم٥م ايمٔمً٘مري

داٞمتٜم٦م اظمٔمرىما٥م هبزيٚما٥م ، دضمدث ايمِمداج فمعم َمٗمرزم٥م َمـ إؾمٌٝمٙمٝم٥م، ومقاسمف

 . (1)ج 1233ها/  631ازمـ هقد داٞمتِم٣مر ازمـ اؼ ر ؽمٛم٥م 

إذ أدرت ايمْمرهم٣مح طمْمر احلرب همٝم  ، إغ أح اؼَمقر ومد سمٕمغمت همٝم  زمٔمد

تٚمثٙماكم زمٚمٚمٙم٘ما٥م دأح اظمًتٖمٝمد ايمقضمٝمد َمـ ذيمؽ هاؿ ايمٛمِما٣مرذ اظم، زمٝمٛمٜم 

دىم٣مح َمـ ٞمت٣مئ٨م ، ج1233ها/ 631يمذا فمٗمدا ايمِمٙم  زمٝمٛمٜم  دم ؽمٛم٥م ، ومُمت٣ميم٥م

هذا ايمِمٙم  أح ئمؼمب ازمـ اؼ ر زمْم٣مفم٥م ازمـ هقد َمٗم٣مزمؾ أح يٗمرخ اؼطماغم 

ديم٘ماـ ؽماٗمقط ، (2)دأضمقازها٣م  Porcunaفمعم صمٝم٣مح دأرصمقٞما٥م دزمرىمقٞما٥م

إلم دهمٔما٦م ازماـ اؼ ار ، (3)ج1235هاا/ 633ومرؿم٥ٌم زمٝمد ايمٛمِما٣مرذ ؽماٛم٥م 

ج داختاذه٣م وم٣مفمادة  1237هاا /635ايمزضمػ ٞمحق نمرٞم٣مؿم٥م ددطمٙمٜم٣م ؽماٛم٥م 

دزمذيمؽ نمدت اظمٛمْمٗم٥م َمـ صمٝم٣مح إلم نمرٞم٣مؿم٥م حت٦م ٞمٖمقذخ دزمّمٚمٛمٜم٣م ، (4)ظمٙم٘مف

دومد ضمدد فمٛم٣مح ؽماٙمْم٣مح ممٙم٘ما٥م زمٛمال اؼ ار فمٛماد ، دزمّمٚمٛمٜم٣م َمديٛم٥م زم٣منم٥م

ىم٣مٞم٦م ممٙم٘م٥م نمرٞم٣مؿم٥م فمٛمد ومٝم٣مَمٜم٣م دم أداؽماط ايمٗمارح ايمًا٣مزمع : ومٝم٣مَمٜم٣م زمٗمقيمف

دمتتد همٝم  دراء هنار ، ٗمًؿ اجلٛمقع َمـ اؼٞمديمس ايمٗمديٚم٥ماهلجرر سمُمٚمؾ ايم

                                                 

 . 276األْٝع املطشب، ق ( 1

ٚ   276ابٔ أبٞ صسع، األْـٝع املطـشب، ق   ( 2 ; عٓـإ،   4/217ٕ، ايعـرب،  ; ابـٔ ،ًـذ

 . 4/416دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 

; ابٔ عـزاسٟ،   459ٜٓعش عٔ طكٛط قشطب١: اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 3

; 267ٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق ; اب 331ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق 

ْـ     266َؤيف زتٍٗٛ، تاسٜخ األْذيع، ق  ذيع، ; عٓـإ، دٚيـ١ اإلطـالّ يف األ

4/418-425 . 

; ابــٔ ،ًــذٕٚ،  344-342ابــٔ عــزاسٟ، ايبٝــإ املػــشب، قظــِ املٛســذٜٔ، ق  ( 4

 . 4/430; عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع،  4/217ايعرب، 
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ضمتك ؾم٣مؿمئ ايمٌحر اؼزمٝمض اظمتقؽمط دَمّمٝمؼ ، ايمقادر ايم٘مٌغم إلم اجلٛمقب

َٚـٔ  ، دحيده٣م َمـ ايمُم ث دغي٣مت صمٝمظ٣مح دومرؿمٌا٥م دإؾماٌٝمٙمٝم٥م، صمٌؾ ؿم٣مرة

دَمـ ، دغي٥م َمرؽمٝم٥م دؾم٣مؿمئ ايمٌحر اظمتقؽمط اظمٚمتد َمٛمٜم٣م إلم اجلٛمقب ايؼشم

 . Cadiz  (1 )سايمٕمرب دغي٥م وم٣مد

،  إغ أح زمٛمل اؼ ر   يتٚم٘مٛمقا اغضمتٖم٣مظ زمجٚمٝمع َمٛم٣مؿمؼ ٞمٖمقذهؿ اؼدلم

 ج دم فمٜمد ؽمٙمْم٣مهن٣م حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ اؼ ار 1266ها / 665همٖمل ؽمٛم٥م 

سمٛم٣مزث ازمـ اؼ ار ظمٙماؽ ومُمات٣ميم٥م فماـ ( ج 1272-1238ها/ 635-671)

٣م زمٙماغ فمدد ىمٌغم َمـ احلِمقح داظمدح اؼٞمديمًٝم٥م ذىمر ازمـ فمذارر أح فمدده

ددم نمرهب٣م ىم٣مح ، ومٝمؾ إح أىمثره٣م ىم٣مح دم ذة اؼٞمديمس: )َم٣مئ٥م دمخ٥ًم وم٣مث

أرزمٔمكم ) همٝم  ذىمر ازمـ أع زرع أح ازمـ اؼ ر أفمْمك َمٙمؽ ومُمت٣ميم٥م، (2)(اؼومؾ

دومٝمؾ إح يمٙم٥م َما٣م ، َمًقراز َمـ زمالد اظمًٙمٚمكم َمٛمٜم٣م ذيش داظمديٛم٥م دايمٗمٙمٔم٥م

دح داحلِماقح أفمْم٣مخ ازمـ اؼ ر ؼذهماقٞمش َماـ زماالد اظمًاٙمٚمكم َماـ اظما

دفماعم ، (3)( اظمًقرة َمئ٥م َمًقر دمخ٥ًم َمًقرات َمـ زمالد ذة اؼٞماديمس

اؼٞمديمس زمٗمِمٝمدسمف اظمُمٜمقرة  (4)إشمره٣م رشم٣م ايمٖمٗمٝمف ص٣ميم  زمـ ذيػ ايمرٞمدر 

 : ايمتل اهمتتحٜم٣م زمٗمقيمف

                                                 

 . 5/55دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 1

 . 463ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق ( 2

 . 112ايز، ٠ ايظ١ٝٓ، ق ( 3

احل بــٔ أبــٞ اذتظــٔ ٜضٜــذ بــٔ ؿــاحل بــٔ َٛطــ٢ بــٔ أبــٞ  ٖــٛ أبــٛ ايطٝــب ؿــ( 4

ايكاطِ بٔ عًٞ بٔ ػشٜف، نإ فكّٝٗا سافعّا َتفّٓٓا يف ايٓجش ٚايٓعِ، ٚي٘ 

ّ، ٜٓعـش: ابـٔ ارتطٝـب، اإلساطـ١،      1285ٖــ/  684َشث١ٝ األْذيع، تٛيف طـ١ٓ  

3/275-287 . 
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 ٕ ـــا ــا   ْكــــــ ــ٤ٞ إرا َـــــ ــٌ ػـــــ  يهـــــ

      

 

  ٕ ــا  فــــــال ٜػــــــش بطٝــــــب ايعــــــٝؽ إْظــــ

 ٖـــــٞ األَـــــٛس نُـــــا ػـــــاٖذتٗا دٍٚ    

    

 

     ٕ  َـــــــٔ طـــــــشزٙ صَـــــــٔ طـــــــا٤ت٘ أصَـــــــا

 ٖٚــــزٙ ايــــذاس ال ت بكــــ٢ عًــــ٢ أســــذ     

      

 

 ٚال ٜـــــــذّٚ عًـــــــ٢ ســـــــاٍ ــــــــا ػـــــــإ 

 ٜ ُــــضم ايــــذٖش ستُــــّا نــــٌ طــــابػ١   

     

 

 (1)إرا ْبـــــــــ  َؼـــــــــشفٝات ٚ،شؿـــــــــإ 

دفمعم ايمرنمؿ َمـ فمدج إؾما٣مرة اظمِما٣مدر إلم دوما٦م ؽماٗمقط اظمديٛما٥م زمٝماد  

ٙم٦م ومٝم٣مج دديم٥م زمٛمل اؼ ر ايمٛمِم٣مرذ إغ أٞمف َمـ طمالث سمتٌع اؼضمداث ايمتل سم

دم نمرٞم٣مؿم٥م أح َمديٛم٥م زم٣منم٥م دَمٛمْمٗمتٜم٣م  زمٗمٝم٦م ؽم٣مضم٥م ساع زمكم اجل٣مٞمٌكم َمادة 

 هاا 733همٖمال ؽماٛم٥م ، دسمٛم٣مدهبا٣م اجل٣مٞمٌا٣مح زما٣ميمٕمزد داغضماتالث، َمـ ايمزَمـ

ج ذىمر ازمـ اخلْمٝم٤م أح ومقات زمٛمال اؼ ار دم فمٜماد أع احلجا٣مج  1332/

٦م َمديٛم٥م زم٣منم٥م ه٣ميم( ج 1354-1332ها/ 755- 733) يقؽمػ زمـ اؼ ر

نمازا دم ايمًا٣مدس : )دوماد فمٙماؼ فماعم ذيماؽ وما٣مئالز ، دمت٘مٛم٦م َمـ همتحٜما٣م

دهل ، دايمٔممميـ َمـ حمرج فم٣مج شمالشم٥م دشمالشمكم دؽمٌٔم ئ٥م زمجٝمش َمديٛم٥م زم٣منم٥م

ٜمرة دفم٣مة ، دؾمدظ ضمِم٣مره٣م، همٟمطمذ زمٚمخٛمظٗمٜم٣م، دىمرج ايمٌٗمٔم٥م، َم٣م هل َمـ ايمُمظ

ره٣م زم٣محل ة، همتٚمٙمظ٘مٜم٣م فمٛمقة، ايمٌميخ فمٛمٜم٣م ٌٜم٣م زم٣مظمر، دفمٚمظ هم٘ما٣مح ، ازمْما٥مدرسمظ

ديٖمٜمؿ َمـ ذيماؽ أح ايمٛمِما٣مرذ ومٌاؾ هاذا ايمتا٣مريخ ، (2)( ايمٖمت  همٝمٜم٣م فمٓمٝم ز 

                                                 

 ; 114-112ٜٓعــش ايكـــٝذ٠ ناًَــ١: ابــٔ أبــٞ صسع، ايــز، ٠ ايظــ١ٝٓ، ق    ( 1

 . 488-4/487; ْفح ايطٝب،  50 – 1/47املكشٟ، أصٖاس ايشٜاض، 

 . 1/291اإلساط١، ( 2
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ىم٣مٞمقا ومد اضمتٙمقا اظمديٛم٥م همٟمفم٣مد زمٛمق اؼ ر همتحٜم٣م دؾمحٛمقه٣م زم٣ميمٗم٣مسمٙم٥م يمٙمدهم٣مع 

 . فمٛمٜم٣م

أر دم )إغ أح ايمٗماااقات ايمٗمُمااات٣ميمٝم٥م فمااا٣مددت زمٔماااد شمااا ح ؽماااٛمقات

فمعم َمديٛم٥م ده٣ميم٦م اظمديٛم٥م دمت٘مٛم٦م َمـ اغؽمتٝمالء ( ج 1340ها/741ؽمٛم٥م

همٖمال ، شمؿ إح ومقات زمٛمل اؼ ر مت٘مٛم٦م زمٔمد ذيمؽ َمـ إفم٣مدة همتحٜم٣م، (1)زم٣منم٥م 

ه٣ميم٦م ( ج1390-1361ها/  793-763)فمٜمد ايمٕمٛمل زم٣مهلل حمٚمد اخل٣مَمس

ج دمت٘مٛما٦م َماـ 1365هاا / 767ايمٗمقات اإلؽمالَمٝم٥م َمديٛم٥م زم٣منما٥م دم ؽماٛم٥م

إلم ٚاْــشفٛا  .. .): دومد فمٙمؼ ازمـ اخلْمٝم٤م فماعم ذيماؽ زما٣ميمٗمقث، دطمقهل٣م

، دأذاوماقخ ايمقزما٣مث، همٛم٣مؾمٌقخ ايمٗمت٣مث، َمـ َمُم٣مهد سمٙمؽ احلٖمرة، زم٣منم٥م ضمِمـ

،   سمٖم٦مظ همٝماف يمٙمٚمًاٙمٚمكم ٞمٖماس، همٖمتحف اهلل همتح٣م هٝمٛم٣م، دهمقومقا إيمٝمف ايمٛمظ٣ٌمث

ة يمٛمٌم ايمتٝمًغم يمٌس ، همٗم٣مزمٙمٛم٣م هبا٣م يمُما٘مر هاذخ ايماٛمٔمؿ اظمتقايمٝما٥م، دغ سمْمرظ

َم٥م دايمت٣ميمٝم٥م ، اظمراوما٤م دأفمدٞم٣م اؼفماالج إلم َمراىمزها٣م اظممماهم٥م، داظمٛمـ اظمتٗمدظ

 . (2)( دايمْمٌقث إلم ومرفمٜم٣م فمٚمال َمـ اإلؾم٣مرة زم٣ميمقاصم٤م

 هااا769أر دم ؽمااٛم٥م ) دزمٔمااد ؽمااٛمتكم زار ازمااـ اخلْمٝماا٤م َمديٛماا٥م زم٣منماا٥م

: زمِمح٥ٌم ايمٕمٛمل زم٣مهلل دسمرت يمٛم٣م دصٖم٣مز َمزري٣مز فمـ ضم٣ميمتٜم٣م إذ وما٣مث( ج1367/

ا) ٛمص٣مت سمطٙمع ة ، َمـ زمص رص جع يٛمص٥م زم٣منم٥م احلض
دط يز فمعم َمص زط ا اإلي٣مب ايمٔمص ذص ؽص دفمرصمٛم٣م دمط هص

ت ؽماحغماز يمٙمًاٝمؾ ،  ا٣مرص ة اظمجتث٥م ، همصِمص رص جص ٙمعؽص ايمُمَّ
ضج ايم٣ٌمئ٥ًم ، دهمردع سمط اؼع

ٝمعؾ ، دأيمٖمٝمٛم٣م وم٣مؿمٛمٜم٣م وماد دلم هرزما٣مز ،  اخلص دَمٙمتٜمؿ ايمقيؾ ، دَمٛمتٜم٤م ايمرصمؾ دص

٣م  ٟمصطماذهص ٔم ز أؾمت٣مسم٣م ، همص
ٞمط ٝمعؾ يمالز ، دزمٝمق ٣م َمُمحقٞم٥م أشم٣مشم٣مز دأومقسم٣م ، دص اختذ ايمٙمَّ دص

٣م دمط فمٝمِمٜم همصُمص ا٣مح ايمٛمٜم٤م ، دص ٣م اؼؾم٤م ايمٔمٝم٧م ، دسمٔمٙمٗم٦م ايمٛم٣َّمر زمزي٣مسمٝمٛمٜم٣م ظمص٘مص

                                                 

 . 4/291ابٔ ارتطٝب، اإلساط١، ( 1

 . 2/44( اإلساط١، 2
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ٗمٙما٤م ايمادَم٣مر  اٛمص٥م ايمًاالؿم٥م ، همص ًط يمع ايمٔمالوم٥م ، دأنمرت هبص٣م ؼصماؾ ايمًاٙمٌط أص

يؼ يمٙمث٘مؾ ضمدادا رط ٣مدا ، دأيمًٌٜم٣م احلعص َمص  . (1)(أفمٝم٣مهن٣م رص

َمـ هذا ايمٛمص أفمالخ يٚم٘مـ ايمٗمقث إح اظمديٛم٥م هجره٣م أهٙمٜم٣م هرزم٣مز فماعم 

، دسمٔمروا٦م يمٙمٛمٜما٤م، ح حيٚمٙمقا َمٔمٜمؿ أَمتٔمتٜمؿنمغم ٞمٓم٣مج إذ   يًتْمٝمٔمقا أ

دهذا ايمقصػ يقضمل زماٟمح َمٔما٣مرت ؿم٣مضمٛما٥م ؾماٜمد ٣م ، دأضمروم٦م زم٣ًمسمٝمٛمٜم٣م

اظمديٛم٥م زمكم اجل٣مٞمٌكم مت٘مـ همٝمٜم٣م اظمًاٙمٚمقح َماـ دطمقهلا٣م زمٔماد أح أواح٦م 

 . طم٣مدي٥م فمعم فمردؾمٜم٣م

-797) ددم فمٜمد حمٚمد ايم٣ًمزمع زمـ أع احلج٣مج يقؽمػ ايمث٣مين ايمٛمٌمر

 هاا ٦809م ايمٗماقات ايمٗمُمات٣ميمٝم٥م دم ؽماٛم٥م وم٣مَما( ج 1408-1394ها/  811

ٛم٥م نمرٞم٣مؿم٥م ايمُما يمٝم٥م دزمّماٚمٛمٜم٣م ج  زمٚمٜم٣ميم٥م فمدد َمـ ضمِمقح ؽمٙمْم 1406/

دزماذيمؽ ؽماٗمْم٦م ، (2)َمديٛم٥م زم٣منم٥م دضمِمٛمٜم٣م دمت٘مٛمقا َمـ اغؽمتٝمالء فمٙمٝمٜما٣م 

اظمديٛم٥م زمُم٘مؾ هن٣مئل د  يًتْمع اظمًٙمٚمقح إٞمج٣مده٣م زم٤ًٌم َم٣م ىم٣مٞم٦م سمٔم٣مٞمٝمف 

 . ممٙم٘م٥م نمرٞم٣مؿم٥م َمـ ؤمػ داٞمٗم٣ًمج

   

 اذتشن١ ايفهش١ٜ يف َذ١ٜٓ باغ١ : جّاثاي 

-710/هااا  809 – 92َم٘ماا٧م اظمًااٙمٚمقح دم َمديٛماا٥م زم٣منماا٥م يمٙمٚماادة زمااكم)

أر ضمقارم ؽمٌٔم٥م ومردح ؽم٣ممهقا طمالهل٣م دم زمٛم٣مء احلّما٣مرة اإلؽماالَمٝم٥م ( ج1406

دؽمٌؼ احلدي٧م فمـ ددرهاؿ دم احلٝما٣مة ، دم اؼٞمديمس دم خمتٙمػ جم٣مغت احلٝم٣مة

ل ايمتْمارة إلم إؽماٜم٣مَم٣م ؿ دم احلٝما٣مة دزمٗما، اغومتِم٣مدي٥م داإلداري٥م دايمًٝم٣مؽماٝم٥م

همٗمد ٞمٌغ ايمٔمديد َمٛمٜمؿ دم جما٣مغت فمٙماؿ ايمٗمارآح داحلادي٧م دايمٖمٗماف ، ايمٖم٘مري٥م

                                                 

 . 1/169سعتا١ْ ايهتاب، ( 1

 . 2/184; ،طاب، قاد٠ فتح األْذيع،  5/141عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 2
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 : دايمٙمٕم٥م داؼدب دزمٔمض ايمٔمٙمقج ايمٔمٗمٙمٝم٥م ٞمذىمر َمٛمٜمؿ

اؾماتٜمر زمٔمٙماؿ ، أ د زمـ طم٣ميمد ايمتٕمٙمٌل َمـ أهؾ زم٣منم٥م شمؿ ؽم٘مـ صمٝم٣مح -

 . (1)ج  860ها / 246دسمقدم ؽمٛم٥م ، احلدي٧م دردايتف

، زمـ دادد زمـ يقؽمػ اجلذاَمل َمـ أهؾ زم٣منم٥م ي٘مٛمك أزما٣م صمٔمٖمارأ د  -

ذح ىمتا٣مب أدب ، ىم٣مح أدي٣ٌمز دٞمحقي٣مز ديمٕمقي٣مز دَمُما٣مرىم٣مز دم فمٙماؿ ايمْما٤م

 هاا 598دسمقدم ؽماٛم٥م ، ىم  يمف ذح ظمٗم٣مَم٣مت احلريرر، ايم٘م٣مسم٤م غزمـ ومتٝم٥ٌم

 . (2)ج  1201/

أ د زمـ فمقم زمـ حمٚمد اؼٞمِم٣مرر اؼدد َماـ أهاؾ ومرؿمٌا٥م ؽما٘مـ  -

 ها 606دسمقدم ؽمٛم٥م ، ر زم٣ميمرداي٥م دم احلدي٧م ديمف َمٝمؾ إلم اؼدباؾمتٜم، زم٣منم٥م

 . (3)ج 1209/

شماؿ   Valenciaأ د زمـ حمٚمد زمـ هذيؾ اؼٞمِم٣مرر َمـ أهؾ زمٙمٛمًٝم٥م -

اؾمتٜمر زم٣مؼدب غؽمٝم  ايمُمٔمر ، ؽم٘مـ زم٣منم٥م دسمقلم ايمٗمّم٣مء هب٣م أي٣مج اظمرازمْمكم

 . (4)ج  1163ها/ 559دسمقدم ؽمٛم٥م ، دايم٘مت٣مزم٥م

اؾماتٜمر ، ك أزم٣م ايمٔم٣ٌمس َماـ ؽما٘م٣مح َمديٛما٥م زم٣منما٥مأ د اظم٘م٣مدر اظم٘مٛم -

 : دَمـ ؾمٔمرخ، ديمف ؾمٔمر، زم٣مؼدب

ـــا     ــ٘ طٓـــــ ــٌ فٛفـــ ٝوـــ ًٖ ــشد اي َٚبـــ َٓا  ــٔشبو  َػـــ

    

 

ٓوؼيــذ  فيــٞ ايُكلوــبي   ــاس  ت  َٝ ُّــبؤح ٚاأَلِط  َــٔ اي

 

                                                 

 . 1/11ابٔ االباس، ايته١ًُ، ( 1

ــ١،  ( 2 ــاس، ايتهًُـ ــ١،   1/83ابـــٔ االبـ ــزٌٜ ٚايتهًُـ ــذ املًـــو، ايـ ــٔ عبـ ;  1/301; ابـ

; ايف ٚص بادٟ، ايبًػ١ يف تشادِ أ١ُ٥ ايٓشٛ  42/331ايزٖيب، تاسٜخ اإلطالّ، 

 . 73ٚايًػ١، ق 

 . 1/503; ابٔ عبذ املًو، ايزٌٜ ٚايته١ًُ،  1/88( ابٔ االباس، ايته١ًُ، 3

 . 1/701; ابٔ عبذ املًو، ايزٌٜ ٚايته١ًُ،  1/62( ابٔ االباس، ايته١ًُ، 4



61 

َُا٤ َطاسفــا    ــ ــَشَصتو مشــع ايظز ــذو َأبو  ََٚق

     

 

َٗــا عًــ٢ اأُلُفــٔل ايشزسوــبي   ٞٔ َأِيَكتو َٛػوــ  (1)َــٔ اي

          

أوحك زمـ فمٌد ايمر ـ زمـ فمقم اهلٚمداين اظم٘مٛمك أزم٣م احلًـ َمـ أهاؾ  -

سمقدم ؽماٛم٥م ، ىم٣مح همٗمٝمٜم٣مز أدي٣ٌمز ؾم٣مفمراز ، نمرٞم٣مؿم٥م ؽم٘مـ زم٣منم٥م دسمقلم ايمٗمّم٣مء هب٣م

 . (2)ج  1190ها/ 586

احلًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿماقة ايمتٕمٙمٌال اؾماتٜمر دم ايمردايا٥م  -

ىم٣مح رصماالز : وم٣مث ازمـ زمُم٘مقاث، ٝم٣محزمٔمٙمؿ احلدي٧م َمـ أهؾ زم٣منم٥م دؽم٘مـ صم

 هاا 393ص٣محل٣مز رازماط فماعم ختاقج َمديٛما٥م ؿمٙمٝمْمٙما٥م جم٣مهاداز دسماقدم ؽماٛم٥م 

 . (3)ج1002/

دادد زمـ يزيد ايمٕمرٞم٣مؿمل ايمًٔمدر اظم٘مٛمك أزم٣م ؽمٙمٝم ح َمـ أهاؾ ومٙمٔما٥م  -

ىم  ىم٣مح فم٣مظم٣مز ، ٙعـشىم٣مح َمـ أؾمٜمر ٞمح٣مة اؼٞمديمس دم ، حيِم٤م ؽم٘مـ زم٣منم٥م

 . (4)ج 1177ها/ 573سمقدم ؽمٛم٥م ، زهدزم٣ميمٗمراءات داحلدي٧م َمٔمردهم٣مز زم٣ميم

 (5)ؽمٔمٝمد ايمٝمحِمٌل ايمٗمْم٣مع دايمد دايمقزير فمٝمًك زمـ ؽمأمٝمد ايمٗمْما٣مع  -

 . (6) َمـ ىمقرة زم٣منم٥م شمؿ اٞمتٗمؾ إلم ومرؿم٥ٌم دىم٣مح َمٔمٙم ز 

                                                 

 . 2/45ابٔ طعٝذ، املػشب يف سًٞ املػشب، ( 1

 . 1/459ايظٝٛطٞ، بػ١ٝ ايٛعا٠، ( 2

 . 134ايـ١ً، ق ( 3

 . 1/563( ايظٝٛطٞ، بػ١ٝ ايٛعا٠، 4

( عٝظ٢ بٔ طعٝذ ايكطاع َٔ ،اؿ١ ستُذ بٔ أبٞ عاَش ٚنتب ي٘ ثِ فٛض 5

ملعفـش األَـٛس، ثـِ ٚقـع بٝٓـ٘ ٚبـني ايفتٝـإ ايــكايب١         إيٝـ٘ ابٓـ٘ عبـذ املًـو ا    

ّ، ٜٓعـش: ابـٔ بظـاّ،     1006ٖــ/  397َٓافظ١ ٚٚػٛا ب٘ إىل املعفـش فكتًـ٘ طـ١ٓ    

 . 128-1/123ايز، ٠، 

 . 4/110ابٔ االباس، ايته١ًُ، ( 6
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فمٌد ايمر ـ زمـ أ د زمـ أع اظمْمرب زمـ فمٌد ايمر ـ اظمٔم٣مهمرر ي٘مٛمك  -

ء اجل فم٥م هب٣م ؽمٛم٥م أزم٣م اظمْمرب َمـ أهؾ زم٣منم٥م شمؿ اٞمتٗمؾ إلم ومرؿم٥ٌم دسمقلم ومّم٣م

دوما٣مث ، ج شمؿ اٞمتٗمؾ فمعم ايمٗمّم٣مء يمٔمدة ىمقر َمـ اؼٞماديمس 1011ها/ 402

صمٝماد ، ؽماٚمح٣م دم أطمالوماف، ىما٣مح فمادغ دم أضم٘م٣مَماف: )فمٛمف ازمـ زمُما٘مقاث

، َمًٔمٖم٣م هلاؿ دم ضماقائجٜمؿ، حمٌقزم٣م َمٛمٜمؿ، زم٣مرا زم٣ميمٛم٣مس، اظمٔم٣مذة إلطمقاٞمف

٣ميمٔمْمٝما٥م داؽماع ايم٘ماػ زم، ومٛمقفم٣م ومٙمٝمؾ ايمرنمٌا٥م، ؿم٣ميم٣ٌم يمٙمًالَم٥م َمـ يمٝمٔمٜمؿ

  .(1)(ؾمديد اغضمت ث يمألذذ، دايمِمدوم٥م

فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد ايمر ـ اظمذضمجل ي٘مٛماك أزما٣م  -

اؾماتٜمر زمٔمٙماؿ ايمٗماراءات ، َمـ أهؾ زم٣منما٥م شماؿ اٞمتٗماؾ إلم ومرؿمٌا٥م، احلًكم

اغمع : )دصٖمف ازمـ اغزم٣مر وم٣مئالز ، داػداب دايمْم٤م
ثط ٣مهمطٓمزا٣م يمٙمٗمارآح ىمص ٣محص ضمص ىمص دص

ة يمصفض أ دص يماف ومٔمادة ضمًاـ ايمتِّالص  فمقث دص
ٙمطٝمفط فمص ا دمط ايمْم٤ِّمظ دص ا َم٣مهرز ٌز٣م ٞم٣مـم ز ٞم٣مشمرز دي

ط ٌعط زم٣مرع اخلع  . (2)ج1215ها/ 612دسمقدم ؽمٛم٥م( ايمّمَّ

، فمقم زمـ صم٣مَمع اؼدد اظم٘مٛمك أزم٣م زمحر َمـ أهؾ َم٣ميمٗم٥م دؽم٘مـ زم٣منما٥م -

اؾمتٜمر زم٣ميمٛمحق داؼدب همٟمىمرَمف أهؾ زم٣منم٥م دَم٘م٧م همٝمٜمؿ شمالشمكم ؽمٛم٥م يٗمارئ 

 . (3)أحلؼ زم٣ميمُمٝمقخ ؾم٣ٌمهنؿايمٔمٙمقج أفمٝم٣مهنؿ ضمتك 

فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ  ديـ ايمتٕمٙمٌل ي٘مٛمك أزم٣م احلًـ َمـ  -

                                                 

; ابٔ  1/157; ٜٓعش أٜلّا: ابٔ طعٝذ، املػشب يف سًٞ املػشب،  302ايـ١ً، ق ( 1

; ابٔ ارتطٝـب، اإلساطـ١،    3/306اآلداب يف َعذِ األيكاب، ايفٛطٞ، َعذِ 

4/374 . 

; ايظـٝٛطٞ،  44/114; ٜٓعش أٜلّا: ايزٖيب، تاسٜخ اإلطالّ،  2/315ايته١ًُ، ( 2

 . 2/129بػ١ٝ ايٛعا٠، 

; ابــٔ عبــذ املًــو، ايــزٌٜ   317ابــٔ عظــهش ٚابــٔ مخــٝع، أعــالّ َايكــ١، ق   ( 3

 . 3/169ٚايته١ًُ، 
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دىم٣مح : )دصٖمف ازمـ زمُم٘مقاث زم٣ميمٗمقث، أهؾ زم٣منم٥م اؾمتٜمر زم٣ميمرداي٥م دم احلدي٧م

َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ داحلٖمظ يمٙمارأر دايمٖمٜماؿ َماع ايمٖمّماؾ داحلٙماؿ دايمِماالح 

تالدة يمٙمٗمارآح، رؿما٤م داخلغم داإلوم٣ٌمث فمعم ٞممم ايمٔمٙمؿ دسمٔمٙمٝمٚمف، ىمثاغم ايما

دومقرا داغز فماعم ، َمتِم٣مدٞم٣مز ، ديٛم٣مز، َمتقاؤم٣م ز، يمٝمٛم٣مز ، يذىمر اهلل سمٔم٣ملم، ايمٙم٣ًمح

 . (1)ج 1089ها / 482دسمقدم ؽمٛم٥م ، ىمثغم احلض فمٙمٝمف دافمٝم٣مز إيمٝمف (، اخلغم

حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اغزدر اظمٗمررء ئمارب زما٣مزمـ  -

ىما٣مح أضماد ، قلم ومّما٣مءه٣مايمِمٛم٣مع َمـ أهؾ زمٙمٛمًٝم٥م ؽما٘مـ زم٣منما٥م َمادة دسما

ديماف َمُما٣مرىم٥م دم ايمٙمٕما٥م داؼدب ، اظمتٗمدَمكم دم اإلومراء دأضم٘م٣مج ايمتجقياد

 . (2)ج 1114ها / 508سمقدم دم زم٣منم٥م ؽمٛم٥م ، دايمُمٔمر داؼطم٣ٌمر دايمٖمٗمف

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اؼَمٝمل َمـ أهؾ ضمِمـ ٞماقايمش َماـ فمٚماؾ  -

 .  (3)خلْم٥ٌم زمٔمٚمٙمفدرم ا، زم٣منم٥م ي٘مٛمك أزم٣م ايمٗم٣مؽمؿ اؾمتٜمر زمٔمٙمقج احلدي٧م دايمٗمرآح

دهاق َماـ زمٝمقسما٣مت ايمٔمارب دم ، حيٝمك زمـ َمْمردح اظم٘مٛمك أزم٣م زىمري٣م - 

 : دَمـ ؾمٔمرخ، دىم٣مح ؾم٣مفمراز ، زم٣منم٥م شمؿ اٞمتٗمؾ إلم َم٣ميمٗم٥م

 ٘ ـــ ٘  َناتيبـــّا َقـــذو َ،ـــٖط َعأسك ــ َٓ  َٜاس ظوـــ

       

 

   ِ ـــ ــٓط بايكًــ ــا ،ـ ََـ ــّا  َٝـ ٙي َساني ــذا ــٞ َ،ـ  فيـ

ـــشٙ        ــني أبـــــ ٘ي سيــ ــ ٝوــ ًَ ــزٍٚ َع ــاّ ايعــ  َيــ

  

 

     ِٔ ًَـــــ ٔ  ايب ــــشودي بيايَع ٜو ــَض ٓيــــٞ َفــ ــ  َدعو  َفكًــ

٘ي       ّ  بيــــــ ــٛ ًُـ ُزـــا َت َي ــَب  ــشو إَيـــ٢ َعَذـ ْوُعـ  َٚا

     

 

 ِٔ َٔ ايَعًـــــــَ َيـــــ َٖاَيـــــ١ْ ُقـــــذزتو    ٘  َبـــــذوَسّا َيـــــ

                                                  
 . 399ايـ١ً، ق ( 1

 . 4/110; ابٔ عبذ املًو، ايزٌٜ ٚايته١ًُ،  1/334ابٔ االباس، ايته١ًُ، ( 2

 . 2/121ابٔ االباس، ايته١ًُ، ( 3
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ََٚيا عذب ِو  ََا ػي٦وت  ٔٔ ايظاشؤش   ُقُٛيٛا َع

     

 

   ِٔ َ بوَتظيــ ٕا  ٔو َد َيــ ٚو  ٓوَبــٔش ايؼاـشؤش َأ  (1)َـٔ َع

زث داثش همٛمزث اظمْمر فمعم إشمرخ      دىما٣مح ايماقارم نماغم ، دَمـ ؾمٔمرخ دومد فمض

 َمريض همٗم٣مث:

 ٚسب ٚاٍ طــــــــــــــــش ْا عضيــــــــــــــــــ٘

       

 فبعلــــــــٓا ٖٓــــــــأٙ ايبعـــــــــــض 

 
  ٙ  قذ ٚاؿًتٓا ايظشب َـٔ بعـذ

      

 ٚيــــــز  يف أدفآْــــــا ايػُــــــــض 

 
    ٘  يٛ مل ٜهـٔ َـٔ صتـع ػخــ

      

 (2)َــا طٗــشت َــٔ بعــذٙ األسض  

 
     

                                                 
 . 2/155ابٔ طعٝذ، املػشب يف سًٞ املػشب، ( 1

 . 4/153املكشٟ، ْفح ايطٝب، ( 2
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 اخلامتة

  

سمٗمع َمديٛم٥م زم٣منما٥م واٚمـ ىماقرة ايمٌاغمة دزمٔماد طمراهبا٣م دزمٛما٣مء نمرٞم٣مؿما٥م 

صٖم٦م اظمديٛم٥م زمحًاـ ؿمٌٝمٔمتٜما٣م ، أصٌح٦م َمديٛم٥م زم٣منم٥م َمـ ىم٣ٌمر سمقازمٔمٜم٣م دض

همتحٜما٣م ، ددهمرة اظمٝم٣مخ هب٣م ددهمرة اٞمت٣مصمٜم٣م َمـ ايمزيتقح دايم٘ماردج دايمزفمٖمارح

 . يمٔمرزمٝم٥مج داؽمتقؿمٛمتٜم٣م ايمٔمديد َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ا 710ها/  92اظمًٙمٚمقح ؽمٛم٥م 

، سمٗمٙم٦ٌم أضمقاهل٣م اإلداري٥م دايمًٝم٣مؽمٝم٥م همخّمٔم٦م غزماـ ضمٖمِماقح َمادة

دمترد همٝمٜم٣م أضمد اظمقيمديـ دهق ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م دم ايمٛمِمػ ايمث٣مين َمـ ايمٗمرح 

شمؿ فم٣مدت اظمديٛما٥م إلم ضما٣مرضة ايمدديما٥م ، ايمث٣ميم٧م اهلجرر/ايمت٣مؽمع اظمٝمالدر

ددم فمٜمد ايمْمقائػ ىم٣مٞما٦م واٚمـ أَماالت زمٛمال َمٛما٣مد ، ؿمٝمٙم٥م فمٜمد اخلالهم٥م

ددم فمٜماد زمٛمال اؼ ار ، ٛمٜم٣مصمٝمكم شمؿ طمّمٔم٦م اظمارازمْمكم داظمقضماديـايمِم

حتقيم٦م إلم شمٕمر ضمٝم٧م سمقايما٦م فمٙمٝمٜما٣م اهلجا ت ومُمات٣ميم٥م ايمٛمٌمااٞمٝم٥م ضمتاك 

 . ج 1406ها/  809ؽمٗمقؿمٜم٣م ايمٛمٜم٣مئل ؽمٛم٥م 

دؿمٝمٙم٥م اظمدة ايمتل ضم٘مٚمٜم٣م اظمًٙمٚمقح ايمتل سمزيد فمعم ؽمٌٔم٥م ومردح أؽماٜمؿ 

دٞمٌاغ هبا٣م ، ٥م دم اؼٞماديمسأهٙمٜم٣م دم احلٝم٣مة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م داغومتِم٣مدي٥م دايمٖم٘مري

 . ايمٔمديد َمـ ايمٔمٙم ء دم جم٣مغت اظمٔمرهم٥م اظمختٙمٖم٥م
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اجلغرافية التارخيية لكورة قربة  : أواًل

Cabra 

 

هن٣م ىم٣مٞم٦م َمقصمقدة دهذخ ايمٙمٖمٓم٥م سمدث فمعم أ، ومػمة َمديٛم٥م أٞمديمًٝم٥م ومديٚم٥م

، دَمديٛم٥م وماػمة: )دومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ َم٠ميمػ جمٜمقث زمٗمقيمف،  (1)ومٌؾ اإلؽمالج

درؽماٚمٜم٣م ، (2)(َماـ زمٛمٝما٣مح اؼدث، دهل َمديٛم٥م ىمٌغمة أزيمٝم٥م، ومٌٙم٥م َمـ ومرؿم٥ٌم

ة زمٖمت  ايمٗم٣مب دؽم٘مقح اظمقضمدة دهمت  ايمراء سمٙمٝمٜم٣م ه٣مء  ص ػمع ومص
:  دوم٣مث ي٣مومقت، (3)

 . (4)(ٝم٥مأـمٛمٜم٣م أفمجٚمٝم٥م ردَم، زمٙمٖمظ سمٟمٞمٝم٧م ايمٗمػم) هل

ددم ىماؾ ، ومًؿ ايمٌ٘مرر اؼٞمديمس إلم ؽمت٥م أوم٣ًمج ىمػمذ أؽم ه٣م أصمزاء

ومًؿ يّمؿ فمادد َماـ اظمادح دصمٔماؾ وماػمة دم اجلازء ايمًا٣مدس دوم٣مفمدسماف 

، (7)داظمدح اظمحِمقر زمٝماٛمٜم  Cordoba(6)دهق يّمؿ َمديٛم٥م ومرؿم٥ٌم  (5)إؾمٌٝمٙمٝم٥م

                                                 
( ٜظُٞ ادتػشافٕٝٛ ايعشب املذ١ٜٓ اييت أْؼأٖا املظًُٕٛ باحملذث١، أَـا ايـيت   1

 ٛد٠ قبٌ اإلطالّ بايكذمي١ أٚ األصي١ٝ. ناْ  َٛد

 . 90تاسٜخ األْذيع، ق ( 2

 . 2/217; املكشٟ، ْفح ايطٝب،  7/178( ايكٝظٞ ايذَؼكٞ، تٛكٝح املؼتب٘، 3

 . 212( األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 4

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ قشٜب١ َٔ ايبشش بٝٓٗا ٚبني قشطب١ ثالثٕٛ فشطخا، ٜٓعـش:  ( 5

 . 32-31عذِ ايبًذإ، ق ٜاقٛت، األْذيع َٔ َ

ٖٚٞ َذ١ٜٓ عع١ُٝ يف ٚطط بالد األْذيع ناْ  عاؿ١ُ ايذٚيـ١ األَٜٛـ١   ( 6

ّ، ٜٓعــش: ٜــاقٛت، األْــذيع َــٔ    1235ٖـــ/ 633ٚطــكط  بٝــذ ايٓـــاس٣ طــ١ٓ   
 . 459-456; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  220-218َعذِ ايبًذإ، ق 

 . 2/893املظايو ٚاملُايو، ( 7
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همٝم  ومًؿ اإلدريز اؼٞمديمس إلم شمالشما٥م دفمممايـ إومٙماٝم ز دصمٔماؾ وماػمة دم 

َمـ اظمدح ومرؿم٥ٌم دايمزهراء داؽمتج٥م دزمٝم٣مٞم٥م : )إلومٙمٝمؿ ايمرازمع ديّمؿض ىم  وم٣مثا

دايمٗم٣مؽمااؿ اظمُمااؼمت زمااكم ، (1)(دومااػمة دايمٝمُماا٣مٞم٥م دزمااف يمٙماا٥م ضمِمااقح ىمٌاا٣مر

ايمتٗمًٝمٚمكم هق أهن  ضمددا ومػمة وٚمـ اظمجٚمقفم٥م اظمحٝمْما٥م زمٚمديٛما٥م ومرؿمٌا٥م 

 ضمادد هماٝم  ،(2)همٜمل سمٗمع إلم اجلٛمقب زم٣مجت٣مخ ايمٗمٌٙم٥م َمٛمٜم٣م دزمٝمٛمٜم  شمالشمقح َماٝمالز 

دفمعم هاذا همٜمال َماـ ، (3)اإلدريز اظم٣ًمهم٥م زمٝمٛمٜم٣م دزمكم ومرؿم٥ٌم أرزمٔمقح َمٝمالز 

  . َمتقؽمْم٥م اؼٞمديمس

ىم  حتدشم٦م اظمِم٣مدر إلم َم٘م٣مهن٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم َم٣م جي٣مدره٣م َمـ اظمدح همٟمؾم٣مر 

طمٖمٝمٖم٥م دأهن٣م َمتِمٙم٥م  (5)َمرضمٙم٥م (4)اإلدريز إلم أح زمٝمٛمٜم٣م دزمكم ضمِمـ ايمٗمٌذاة

ِمااؾ دم ذومٝمٜماا٣م زم٘مااقرة َمتِمااٙم٥م زمااٟمرض ومرؿمٌاا٥م صمٛمقهباا٣م ومٌٙماا٥م ىماا  سمت

ديتِمااؾ هباا٣م َمااـ ٞم٣مضمٝماا٥م اجلٛمااقب دايمٕماارب َمديٛماا٥م ، Elvia (6)ايمٌااغمة

َمـ ضمِماقح وماػمة   Poleyدهل سمالصؼ ضمِمـ زمالر Lucena (7)إيمٝم٣ًمٞم٥م

                                                 

 . 2/537 ْض١ٖ املؼتام،( 1

; ابٔ غايب، فشس١ األْفع،  19ايشػاطٞ، األْذيع َٔ اقتباغ األْٛاس، ق  ( 2

نِ،  2; ٚاملٌٝ ٜظاٟٚ   212; ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق  13ق 

 . 95ٜٓعش: ٖٓتع، املهاٌٜٝ ٚاألٚصإ اإلطال١َٝ، ق 

 . 2/571ْض١ٖ املؼتام، ( 3

ًــ٢ أسبعــني َــٝاّل َٓٗــا، ٜٓعــش:    ٖٚــٛ ســـٔ َــٔ نــٛس٠ ايــب ٠ إىل ايػــشب ع   ( 4

 . 89ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق 

املشس١ً ٖٞ َكذاس َا ٜكطع٘ املظافش يف ضتٛ ّٜٛ بايظ  املعتاد ع٢ً ايذابـ١  ( 5

 . 56َٝاّل، ٜٓعش: ستُذ، املهاٌٜٝ ٚاملٛاصٜٔ ايؼشع١ٝ، ق  24ٚتكذس 

 ًــذإ،األْــذيع َــٔ َعذــِ ايب  ٜــاقٛت، ; ٜٓعــش أٜلــّا:2/571ْضٖــ١ املؼــتام،( 6

 . 40ق

رنش اإلدسٜظٞ أْٗا تظ٢ُ َذ١ٜٓ ايٝٗٛد ألِْٗ ٜظهْٓٛٗا ٚبٗا سبض ٜظهٓ٘ ( 7
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دهق ايمْمريؼ ايماذر  Torife  (2)ديٚمر هب٣م ايمْمريؼ صمٝم٣مح زمجزيرة ؿمريػ، (1)

هماذىمر طمارج َماـ ، ج 1182هاا/ 578ؽمٙم٘مف ايمرضم٣ميما٥م ازماـ صمٌاغم ؽماٛم٥م 

شمؿ  Ecijaشمؿ إلم ضمِمـ ايمٗمٌذاة شمؿ إلم ضمِمـ ومػمة شمؿ اؽمتج٥م   Jaenصمٝم٣مح

 . (3)دَمٛمٜم٣م إلم صمزيرة ؿمريػ  Osunaإلم ضمِمـ أؾمقٞم٥م

دايم٘ماقرة دم ، (4)ذه٦ٌم أنمٙم٤م اظمِم٣مدر إلم ايمٗمقث زمٟمح ومػمة هل ىمقرة    

دهق ، دومد سم٘مقح هل٣م أفم ث (5)اؼٞمديمس أرض داؽمٔم٥م سمّمؿ أىمثر َمـ َمديٛم٥م

هماٝم  وما٣مث َم٠ميماػ ، (6)٘مرر أح ومػمة هل٣م أفما ثهمذىمر ايمٌ، َم٣م يٛمْمٌؼ فمعم ومػمة

، فمٙمٝمٜم٣م َمـ ايمٗمرذ ؽمات ئ٥م ومريا٥م دٞمٝماػ دشمالشماقح ومريا٥م) إح ومػمة: جمٜمقث

دهذا ايمٛمص يمف أمهٝمتف زمخِمقص ومػمة ، (7)(دشمالشم ئ٥م زمرج، دؽمٌٔمقح ضمِمٛم٣مز 

دَمٙمحٗم٣م ٣م يمتقؽمْمٜم٣م َمٛمْمٗم٥م َمٜمٚم٥م َمـ زمالد اؼٞمديمس ىمقهن٣م اظمٚمر ايمارئٝمس 

                                                                                                
 . 572-2/571املظًُٕٛ بٝٓٗا ٚبني قشطب١ أسبعٕٛ َٝاّل، ْض١ٖ املؼتام، 

 . 572-2/571اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ( 1

ٖٚٞ دضٜش٠ ع٢ً طاسٌ ايبشش َٔ بش األْذيع ٜٚكابًٗا يف بش املػشب َشط٢ ( 2

يكـش ملـُٛد٠ ٚبُٝٓٗـا اثـين عؼـش َـٝاّل، ٜٓعـش: اإلدسٜظـٞ، ْضٖـ١ املؼـتام،         ا

2/527 ،539 . 

 . 9-8سس١ً ابٔ دب ، ق ( 3

; ابـٔ سٝـإ، املكتـبع     87ٜٓعش: ابـٔ ايفشكـٞ، تـاسٜخ عًُـا٤ األْـذيع، ق      ( 4

; ايشػاطٞ، األْذيع  462، 377، 285، 253ّ (، ق  941-912ٖـ/  330 – 300)

   ٛ ; ٜـــاقٛت،  13; ابـــٔ غايــب، فشســ١ األْفــع، ق     49اس، ق َــٔ اقتبــاغ األْــ

;  2/365; ابـٔ االبـاس، اذتًـ١ ايظـ ا٤،      212األْذيع َٔ َعذـِ ايبًـذإ، ق   

 . 1/204املكشٟ، ْفح ايطٝب، 

 . 577َؤْع، فذش األْذيع، ق ( 5

 . 2/893املظايو ٚاملُايو، ( 6

 . 90تاسٜخ األْذيع، ق ( 7
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َماـ ، ظمِم٣مدر   سمذىمر ؽمقذ فمادد ومٙمٝماؾ َمٛمٜما٣مإلم ايمٔم٣مصٚم٥م ومرؿم٥ٌم إغ أح ا

 : أمهٜم٣م

هماذىمر ، إطمت٣ٌمٞم٥م ومري٥م َمـ فمٚمؾ ىمقرة ومػمة دىم٣مٞم٦م ومري٥ٌم َمـ ومرؿم٥ٌم -1

ازمـ زمُم٘مقاث أح أضمد ايمٔمٙم ء ىم٣مح يً٘مٛمٜم٣م دىم٣مح يٟميت ومرؿم٥ٌم دحيدث هب٣م شمؿ 

 . (1)يرصمع ىم  ىم٣مح فمدداز َمـ سمالَمٝمذخ يٟمسمقٞمف ديًٚمٔمقح َمٛمف

اختذسماف وماقات اإلَما٣مرة وم٣مفمادة دهق صمٌؾ َمـ ىمقرة ومػمة ، أرٞمٝمش -2

 . (2)ظمراوم٥ٌم حترىم٣مت ازمـ ضمٖمِمقح جت٣مخ ومرؿم٥ٌم

دهق صمٌؾ َماـ ىماقرة وماػمة  Aroche( (3)أردش، ايردس)أردس -3

 هاا 300-275)ٞمزيمف أ د زمـ حمٚمد زماـ أع فمٌٝمادة وم٣مئاد اؼَماغم فمٌاد اهلل

ديٌادد ، (4)ج أشمٛم٣مء ومت٣ميمف ازمـ ضمٖمِمقح  909ها/ 297ؽمٛم٥م ( ج 888-912/

 . ضمِمٝمٛم٣مز َم٣م صمٔمؾ صمٝمش اإلَم٣مرة دم ومرؿم٥ٌم سمتحِمـ همٝمف أح اجلٌؾ ىم٣مح

اظمْمٙما٥م فماعم  (5)زمضالر ددرد زمٙمٖمظ زمضعم دهق َمـ ضمِمقح َمديٛم٥م وماػمة  -4

صمرت همٝمف دوما٣مئع زماكم وماقات ، (7)زمٝمٛمف دزمكم ومرؿم٥ٌم فمممدح َمٝمالز  (6)ومرؿم٥ٌم 

                                                 

 . 19ايـ١ً، ق ( 1

 . 2/146، ايبٝإ املػشب، ( ابٔ عزاس2ٟ

 ٚقاٍ: َٔ عٌُ قشطب١.  4/144، 1/236( ابٔ االباس، ايته١ًُ، 3

-167ّ (، ق  912-888ٖـــ/  300-275ابــٔ سٝــإ، املكتــبع، )يًشكبــ١  ( 4

ٚأمسـاٙ دبـٌ اٜـشؾ ٜٚبـذٚ إٔ ريـو       2/146ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػـشب،    ;168

 نإ تـشٝفّا. 

; ابٔ  114ّ (، ق  912-888ٖـ/  300-275ابٔ سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ ( 5

  4/27; ابٔ ارتطٝب، اإلساط١،  2/123عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 

  4/39ابٔ ارتطٝب، اإلساط١، ( 6

 . 2/572اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ( 7
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دومد دصٖمف ازماـ ضمٝما٣مح زمٟمٞماف نم٣ميا٥م  –ىم  ؽمٛمرذ  –اإلَم٣مرة دازمـ ضمٖمِمقح 

 . (1)ايمتحِمكم

ٙمع  -5 هماٝم  ، 2إهنا٣م َماـ فمٚماؾ وماػمة دم اؼٞماديمس : وم٣مث ايمرؾم٣مؿمل، دةزمص

ا٥م: )ؾم٘مؽ ي٣مومقت دم ذيمؽ وم٣مئالز  ٙمعدةض َمديٛما٥م زم٣مؼٞماديمس َماـ أفما ث ريظ ، زمص

 . (3)( َمـ أفم ث ومػمة: دومٝمؾ

إومٙمااٝمؿ َمااـ ىمااقرة ومااػمة : )ذىمرهاا٣م ياا٣مومقت دوماا٣مث، زمٙم٘مرَم٣مٞمٝماا٥م -6

همٜماق ، داإلومٙمٝمؿ دم اؼٞمديمس خيتٙمػ فمـ َمديمقيمف دم اظمممة،  (4)(زم٣مؼٞمديمس

وما٣مث  ، (5)دم اؼٞمديمس زمٙمدة سمتٌٔمٜم٣م أرض ددم اظممماة أرض سمتٌٔمٜما٣م زماالد 

هم١مهنؿ يًٚمقح ىمؾ ومري٥م ىمٌغمة صم٣مَمٔما٥م ، دؼهؾ اؼٞمديمس طم٣مص٥م: )ي٣مومقت

دفمٙمٝماف هما١مح  (6)( درزم  غ ئمارب هاذا اغصاْمالح إغ طمقاصاٜمؿ، إومٙمٝم ز 

 . زمٙم٘مرَم٣مٞمٝم٥م رزم  هل ومري٥م ىمٌغمة سم٣مزمٔم٥م يمٗمػمة

دوماد ، هل ومِما٥ٌم ىماقرة وماػمة دوم٣مفماد ٣م: Bayanneَمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م   -7

ؼح ، اضمتٙم٦م زمٝم٣مٞم٥م هذخ اظم٘م٣مٞم٥م دم ىمقرة وماػمة زمًا٤ٌم ضمِما٣مٞمتٜم٣م دَمٛمٔمتٜما٣م

دوماد زمٛماك همٝمٜما٣م اؼَماغم فمٌاد ، (7)ايمٗم٣مفمدة أد ايمٗمِم٥ٌم يُمؼمط همٝمٜم٣م احلِم٣مٞم٥م

ددصػ ، (8)َمًجد ىمٌغم ( ج 852-821ها/ 238-206) ايمر ـ اؼدؽمط

                                                 
 . 114ّ (، ق  912-888ٖـ/  300-275املكتبع، )يًشكب١  ( 1

 . 36األْذيع يف اقتباغ األْٛاس،  ق ( 2

 . 81ْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق األ( 3

 . 85األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 4

 . 593-592( َؤْع، فذش األْذيع، ق 5

 . 18( األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 6

 . 600( َؤْع، فذش األْذيع، ق 7

 . 119( اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق 8
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،  (1)(ٌغم دم أفمعم ىمديا٥م سمارابدزمٝم٣مٞم٥م ضمِمـ ىم: )ددصػ اإلدريز زمٝم٣مٞم٥م زمٗمقيمف

فمٓمٝمٚما٥م ، هلا٣م َمديٛما٥م زمٝم٣مٞما٥م) دأؾم٣مر ازمـ نم٣ميم٤م دم ضمديثف فمـ ىمقرة ومػمة إلم أح

دهل ىمٌغمة ضمِمٝمٛم٥م فمعم ، ومِم٥ٌم ىمقرة ومػمة) :دوم٣مث ي٣مومقت فمٛمٜم٣م، (2)(ضمِمٝمٛم٥م

، (3)(زمٝمٛمٜم٣م دزماكم ومرؿمٌا٥م شمالشماقح َماٝمالز ، ي٘متٛمٖمٜم٣م أؾمج٣مر دأهن٣مر، فمعم رزمقة

ومػمة دفمعم يٚمكم ايمْمريؼ ايماذاه٤م  هل َمـ َمدح: )دذىمره٣م احلٚمغمر زمٗمقيمف

دهل فمعم رزمقة َماـ اؼرض ، زمٝمٛمٜم  فمممة أَمٝم٣مث، َمـ ومرؿم٥ٌم دذومل ومػمة

دهال َماـ اظمادح ، (4)(دهل٣م ضمِمـ َمٛمٝماع، ىمثغمة اظمٝم٣مخ ايم٣ًمئح٥م، ؿمٝم٥ٌم ايمؼمزم٥م

دومد أؾم٣مر َم٠ميمػ جمٜماقث إلم ، ايمٗمديٚم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م َمقصمقدة ومٌؾ اإلؽمالج

 . (5)(دهل أزيمٝم٥م: )ذيمؽ زمٗمقيمف

أؾم٣مر ازمـ ضمزج أح أضمد رصم٣مغت زمٛمل أَمٝم٥م َماـ ،  Trujilloيم٥مسمرصم٣م -8

 (6)ذري٥م اؼَمغم احل٘مؿ زمـ هُم٣مج اؽمٚمف ؽمٙمٝم ح ايمٔم٣ٌمس زمـ ؽمٔمٝمد زمـ احل٘ماؿ

 ددردت دم زمٔمض اظمِما٣مدر أح سمرصم٣ميما٥م، (7)ىم٣مح يمف وٝمٔم٥م زمؼمصم٣ميم٥م َمـ ومػمة

َماـ نمارب  Merida  (8)هال َماـ أفما ث َما٣مردة( دسمٙمٖمظ أيّم٣مز سمرصمٝمٙما٥م)

                                                 

 . 2/571( ْض١ٖ املؼتام، 1

 . 13( فشس١ األْفع، ق 2

 . 95َٔ َعذِ ايبًذإ، ق  ( األْذيع3

 . 119( ايشٚض املعطاس، ق 4

 . 90( تاسٜخ األْذيع، ق 5

( قاٍ عٓ٘ ابٔ سضّ: )نإ صاٖذّا، َتبتاّل، ؿٛفّٝا، َالصَّا كٝعت٘ برتداي١  َٔ 6

 . 97َٔ قرب٠ (، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق 

 . 97( مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق 7

طب١ َظ ٠ مخظ١ أٜاّ، ٜٓعش: َاسد٠ َٔ نٛس غشب األْذيع بٝٓٗا ٚبني قش( 8

 . 21ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق 
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 . ٌٔمد أح ي٘مقح هٛم٣مت أىمثر َمـ َمقوع هبذا اغؽمؿدغ يًت، (1)اؼٞمديمس

ذىمره٣م ازمـ فمذارر َمـ ومرذ ومػمة فمٛمد ضمديثف فمـ اصمتٝم٣مح ، اجل٣ميمٝم٥م -9 

 . (2)ازمـ ضمٖمِمقح يمٙمٚمٛمْمٗم٥م

دهق صمٌاؾ : )وم٣مث فمٛمف ي٣مومقت، ؾمٝم٥ٌم دهق أضمد صم٣ٌمث ىمقرة ومػمة -10

دذىمر ازمـ فمذارر أح صمٌاؾ ؾماٝم٥ٌم سمٕمٙما٤م ، (3)( َمٛمٝمػ يٛم٦ٌم رضدب ايمث ر

: ددصاٖمف احلٚماغمر زما٣ميمٗمقث، (4)ج  886ها/ 273قح ؽمٛم٥م فمٙمٝمف ازمـ ضمٖمِم

 . (5)( دهذا اجلٌؾ ؾم٣مَمخ يٛم٦ٌم رضدب ايمٛمقادير دأصٛم٣مب اؼزاهر)

ٞمطٝم٣مٞم٥م -11 رع
زم٣ميم٘من شمؿ ايمً٘مقح شماؿ ٞماقح َم٘مًاقرة : )وم٣مث ي٣مومقت، ؿمط

زمٙمادة زم٣مؼٞماديمس َماـ ىماقرة : دٞماقح، دأيماػ، أيّم٣م، دي٣مء َمثٛم٣مة َمـ حت٦م

 . (6)(ومػمة

ديٛم٥م ؽمٚمٝم٦م ايم٘مقرة زم٣مؽمٚمٜم٣م سمٌٔمد فمـ ومرؿم٥ٌم دهل َم،  َمديٛم٥م ومػمة -12

شمالشمقح َمٝمالز  دذىمر ي٣مومقت أهن٣م ٞم٣مضمٝم٥م َمـ ٞماقاضمل وماػمة يٗما٣مث هلا٣م إومٙماٝمؿ 

دأؾم٣مر احلٚمغمر إلم أٞمف اؾمتٜمرت زمٚمًجده٣م اجل٣مَمع ايمذر حيقر ، (7)اظمديٛم٥م 

دأو٣مب أٞمف فمعم َمٗمرزم٥م َمٛمٜم٣م اظمٕما٣مرة اظمٔمردهما٥م ، حيقر فمعم شمالث زمالؿم٣مت

ػم نمقره٣مغ يدرص : )وم٣مث فمٛمٜم٣م، زم٣ميمٔمردب ًع دهل زما٣مب َماـ ، ت ومٔمره٣م دغ يض

                                                 

; ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ،  2/550ٜٓعش: اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ( 1

 . 1/377; ابٔ طعٝذ، املػشب يف سًٞ املػشب،  103ق 

 . 2/115ايبٝإ املػشب، ( 2

 . 179-178األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 3

 . 2/114ػشب، ايبٝإ امل( 4

 ٚيفع٘ ػٝت٘، ٚيعٌ يف أسذُٖا تـشٝف.  453ايشٚض املعطاس، ق ( 5

  189األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 6

 . 259( األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 7
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دئمرهمقهن٣م زمٌئر ايمري  دىم٣مح زمٔمض طمٙمٖم٣مء زمٛمل أَمٝم٥َّم ومد أَمر ، أزمقاب ايمري٣مح

فم٣مَمؾ ومػمة زمردج سمٙمؽ اظمٕم٣مرة دأح حيُمد يمذيمؽ أهؾ ايمٛم٣مضمٝم٥م ديممب فمٙمٝمف 

دىم٣مح مما٣م ردَمقها٣م زماف ايمتاٌـ ، همٖمٔمؾ دافمتٚمؾ ايمٛم٣مس دم ذيمؽ َمدة، زمٛمٖمًف

ج دصمٙمس ايمٔم٣مَمؾ فمعم هماؿ ايمٕما٣مر يمٝمخ٣مؿما٤م داحلُمٝمش إلم أح اؽمتقذ ايمرد

، دٞمج٣م ايمٔم٣مَمؾ د  ي٘مد يٛمجاق، همرصمػ اظم٘م٣مح داهن٣مث ايمردج، اؼَمغم زمذيمؽ

دغ ئمٙمؿ أيـ ذه٤م ، دزمٗمٝم٦م اظمٕم٣مرة غ يدرت هل٣م ومٔمر ىم  ىم٣مٞم٦م ومٌؾ ايمردج

ئل َمـ ذيمؽ ايمتٌـ دم زمٔمض يٛم٣مزمٝمع اظمٝم٣مخ زمذيمؽ ، يمٝمع َم٣م ومضذب همٝمٜم٣م إغ أٞمف رض

 . (1)(اجلٌؾ

دىم  ، (2)إٞمف أضمد أوم٣ميمٝمؿ ىمقرة ومػمة : ذىمرخ ي٣مومقت زم٣ميمٗمقث، ٙمٔم٥مايمٗم -13

همٜمال ، َمرظ زمٛم٣م هم١مح اإلومٙمٝمؿ دم اؼٞمديمس يْمٙمؼ فمعم ايمٗمري٥م ايم٘مٌاغمة اجل٣مَمٔما٥م

 . ضم٤ًم هذا اظمٖمٜمقج َمـ ومرذ ايم٘مقرة

س -14  ااقَمص دومااقَمس هااق يمٗماا٤م اؼذاب ، (3)إومٙمااٝمؿ زم٣مؼٞمااديمس ، ومض

ة ىم٣مح يًا٘مٛمٜم٣م ايمٛمِما٣مرذ همٙمٔمؾ سمٙمؽ ايمٗمري٥م ىمٌغم، (4)دايم٣ًمدة َمـ اإلهمرٞم٨م 

ٌصٙمادط : )دمم٣م يرصم  ذيمؽ ومقث ايمززمٝمادر، دأذاهمٜمؿ ا ايم اذص لص زم٣مؽماؿط هص اٚمِّ ، ؽمض

ٙمطف زمطفط   أصهع
دثط  . (5)( يمطٛمضزض

ٙمُّف  -15 زمص رع دزم٣مء ، زم٣ميمٖمت  شمؿ ايمً٘مقح : )وم٣مث فمٛمٜم٣م ي٣مومقت، Marbellaَمز

هل ٞم٣مضمٝم٥م َمـ أفم ث وماػمة : ده٣مء ؽم٣مىمٛم٥م، دغج َمُمددة َمّمٚمقَم٥م، َمقضمدة

                                                 

 . 1/204; ٜٓعش أٜلّا: املكشٟ، ْفح ايطٝب،  453ايشٚض املعطاس، ق ( 1

 . 231األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 2

; ايف ٚص بــادٟ، ايكــاَٛغ   238ألْــذيع َــٔ َعذــِ ايبًــذإ، ق    ٜــاقٛت، ا( 3

 )َاد٠ م ّ غ(.  400; ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، /567احملٝط، ق 

 . 8/380دٚصٟ، ته١ًُ املعادِ ايعشب١ٝ، ( 4

 )َاد٠ م ّ غ (.  16/400تاز ايعشٚغ، ( 5
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ددردت دم َمِماا٣مدر أطماارذ أح َمرزمٙمااف َمااـ أفماا ث َم٣ميمٗماا٥م ، (1)(زم٣مؼٞمااديمس

Malaga (2) ، دايمراصم  أح هٛم٣مت َمقؤمكم هبذا اغؽماؿ أضمادمه٣م دم َم٣ميمٗما٥م

داػطمر دم ومػمة دومد ؽمٚمل اؼطمغم زمذيمؽ ؼح هنر َمرزمٙما٥م يٚمار َماـ َم٣ميمٗما٥م 

داسمٖما٣مة ، همٔمارب هاذا اظمقواع زماف Baena  (3)ٞمحق ومػمة ديِمؾ إلم زمٝم٣مٞما٥م

 . (4)رة َمقصمقدة دم اؼٞمديمس ايمٙمٖمظ داطمتالب ايمِمٗمع ـم٣مه

َم٣ًمٞم٥م ذىمر ازمـ ضمٝم٣مح أهن٣م أضمد ومارة وماػمة دذيماؽ أشمٛما٣مء ضمديثاف  – 16

 . (5)اظمقاصمٜم٣مت زمكم ومقات اإلَم٣مرة دازمـ ضمٖمِمقح 

َمْمٙمٝم٣مٞم٥م دهل حمٙم٥م سمٗمع فمعم َمٗمرزم٥م َمـ َمديٛم٥م وماػمة زم٣مجتا٣مخ َمديٛما٥م  -17

ديتّم  َمـ دصػ ازمـ ضمٝم٣مح أهن٣م دم آطمر فمٚمؾ ىمقرة وماػمة ٞمحاق ، ومرؿم٥ٌم

 . (6) ومرؿم٥ٌم

ذىمرها٣م ازماـ ضمٌا٣مح دم َمٔمارض ، َمْمٛم٣مٞم٥م إضمدذ ومرذ ىمقرة ومػمة -18

ضمديثاا٥م فمااـ إضماادذ اظمٔماا٣مرت ايمتاال دارت زمااكم ومااقات اإلَماا٣مرة دازمااـ 

 . (7)ضمٖمِمقح

ذىمرخ ازماـ ايمٖماريض ، دهق َمٛمزث َمـ أفم ث ىمقرة ومػمة، أزمق هٌغمة -19

دىم٣مح َمًا٘مٛمف ، َمـ أهؾ ومػمة: دم َمٔمرض ضمديثف فمـ زيد زمـ ذي  دوم٣مث

                                                 

 . 262األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 1

; َؤيف  534; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  2/570اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ( 2

 . 123زتٍٗٛ، تاسٜخ األْذيع، ق 

 . 119اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 3

 . 18-17ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 4

 . 163ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275ابٔ سٝإ،  املكتبع، )يًشكب١ ( 5

 . 43ّ( ق  974-970ٖـ /  364-360يًشكب١ املكتبع )ابٔ سٝإ،  ( 6

 168ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275ابٔ سٝإ،  املكتبع، )يًشكب١ ( 7
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دأزماق هٌاغمة ، (1)دهق ص٣مضم٤م ايمِمالة دم َمقوأمف، أع هٌغمةَمٛمٜم٣م زمٚمٛمزث 

ديمٔمؾ اظمٛمزث ٞمض٤ًم إلم أضمد ايمٔمرب اظم٘مٛماك زماذيمؽ ىما٣مح وماد ، ىمٛمٝم٥م فمرزمٝم٥م

داظمٛمازث َماـ ، د  سمٖم  اظمِم٣مدر اظمتاقهمرة يماديٛم٣م زماف، اختذخ َمٛمزغز همٔمرب زمف

َما٣م ئمٛمال أح ، (2)ايمٛم٣مضمٝم٥م اجلٕمراهمٝم٥م هق اظم٘م٣مح ايمذر يٗمع فمعم ايمْمريؼ ايمٔم٣مَم٥م

 . أزمق هٌغمة ىم٣مح فمعم إضمدذ ايمْمرة اظم٣مرة زم٘مقرة ومػمةَمٛمزث 

دهل زمٙمدة َمـ أفم ث ومػمة دايمٛم٥ًٌم إيمٝمٜم٣م داؽمْمل اٞمتًا٤م ، داؽمط -20

دايمٌٙمدة َمِماْمٙم  أراد زماف اجلٕمراهمٝماقح ايمٔمارب ، (3)إيمٝمٜم٣م فمدد َمـ ايمٔمٙم ء 

أر هال ددح ( 4)اظمقوع ايمذر يٚمثؾ ضمٙمٗما٥م ايمقصاؾ زماكم اظمديٛما٥م دايمٗمريا٥م 

 . ث٣مهم٥م ايمً٘م٣مٞمٝم٥م دأىمػم َمـ ايمٗمري٥ماظمديٛم٥م دم احلجؿ دايم٘م

ٙم٥م -21 َمص رع ، دهمت  اظماٝمؿ، زم٣ميمٖمت  شمؿ ايمً٘مقح: )ذىمره٣م ي٣مومقت زمٗمقيمف، يظ

دايمراصم  أح ٞم٣مضمٝم٥م يرَمٙما٥م سمٗماع دم ، (5)( َمـ ٞمقاضمل ومػمة  زم٣مؼٞمديمس: دغج

أؿمراب ىمقرة ومػمة دذيمؽ ؼح ايمٛم٣مضمٝم٥م اؽمؿ يْمٙمٗمف اجلٕمراهمٝماقح اظمًاٙمٚمقح 

 . (6)قرة أد اظمديٛم٥م فمعم اظمٛمْمٗم٥م ايمقاومٔم٥م فمعم ؿمرب ايم٘م

                                                 

 . 133تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 1

ايذسٜٚؽ ٚايظًِٜٛ، أبٛ طعذ ايظُعاْٞ، دػشافّٝا، زت١ً َؤت١، ايعذد ايجاْٞ، ( 2

  99ّ، ق  1996ط١ٓ 

 . 292َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ;  ٜاقٛت، األْذيع  54ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 3

292 . 

ايذسٜٚؽ ٚايظًِٜٛ، أبٛ طعذ ايظُعاْٞ، دػشافّٝا، زت١ً َؤت١، ايعذد ايجاْٞ، ( 4

  93ّ، ق  1996ايجاْٞ، ط١ٓ 

 . 299األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 5

ايذسٜٚؽ ٚايظًِٜٛ، أبٛ طعذ ايظُعاْٞ، دػشافّٝا، زت١ً َؤت١، ايعذد ايجاْٞ، ( 6

  94ّ، ق  1996ايجاْٞ، ط١ٓ 
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يم٥م -22 دع رض ، دؽم٘مقح ايمقاد، زم٣ميمٖمت  شمؿ ايمّمؿ: )ذىمره٣م ي٣مومقت زمٗمقيمف، يص

دىما  ، (1)( إومٙمٝمؿ زم٣مؼٞمديمس يٗم٣مث يمف ومػم يرديم٥م َمـ أفم ث ىمقرة وماػمة: دغج

همٜمال ، َمرظ زمٛم٣م هم١مح اإلومٙمٝمؿ دم اؼٞمديمس يْمٙمؼ فمعم ايمٗمري٥م ايم٘مٌاغمة اجل٣مَمٔما٥م

 . ضم٤ًم هذا اظمٖمٜمقج َمـ ومرذ ىمقرة ومػمة

أَم٣م ٞمُم٣مؿمٜم٣م اغومتِم٣مدر همٜمق َمتٛمقع زم٤ًٌم زمٝمئتٜم٣م ايمْمٌٝمٔمٝم٥م همٖمٝمٜم٣م اجل٣ٌمث 

همتٟميت ايمزرافم٥م دم َمٗمدَم٥م ذيمؽ ضمٝم٧م سمتٚمٝمز ىمقرة ومػمة ، دايمًٜمقث دايمقدي٣مح

اؼدث َمٝم٣مخ هنار َمرزمٙما٥م ايماذر يُماؼ : زمقهمرة اظمٝم٣مخ ايمتل سمٟمسمٝمٜم٣م َمـ َمِمدريـ

يماؽ دومد فمٙمؼ احلٚمغمر فمعم ذ، اظمٛمْمٗم٥م همٝمًٗمل أراوٝمٜم٣م ديٕمٚمره٣م زمخغماسمف

فمٙمٝماف ، دهق هنر ىمٌاغم، دهل فمعم هنر َمرزمٙم٥م يٟمسمٝمٜم٣م َمـ صمٜم٥م ايمٗمٌٙم٥م: )زمٗمقيمف

داؼرضم٣مء فم٣مدة َم٣م سمًتخدج يمْمحاـ احلٌاقب دهال ، (2)(اؼرضم٣مء ايم٘مثغمة

فم٣ٌمرة فمـ ضمجريـ َمًتديريـ ديّمع أضمدمه٣م فماعم اػطمار دسماددر فماعم 

دىمثرة اغرضم٣مء اظمٛمِمقزم٥م فمعم ، (3)ومْم٤م ايمرضمك زمٗمقة اظم٣مء زمقاؽمْم٥م ايمٛم٣مفمقرة

ؼهن٣مر سمدث فمعم دهمرة احلٌقب دَمٛمتج٣مت ايمزرافم٥م اؼطمرذ ايمتل حتت٣مج إلم ا

داظمِمدر ايمث٣مين ظمٝم٣مخ ىمقرة ومػمة هق ايمٔمٝمقح ايمتل دصٖمٜم٣م احلٚمغمر ، ايمْمحـ

َمٛمٜم٣م ايمٔمكم ايمتال فمٙمٝمٜما٣م ايمٛمٜمار ، ذات َمٝم٣مخ ؽم٣مئح٥م َمـ فمٝمقح ؾمتك: )زمٗمقيمف

 .  (4)(فمٙمٝمف أرضم٣مء ىمثغمة -ؾمٝم٥ٌم  -ايمذر هٛم٣مت خمرصمف َمـ ٞم٣مضمٝم٥م صمٌؾ ؾمٝمتف 

دزم٤ًٌم دهمرة اظمٝم٣مخ سمٛمقع إٞمت٣مصمٜم٣م ايمزرافمال هم٣مظمٛما٣مؿمؼ ايمًاٜمٙمٝم٥م ىم٣مٞما٦م 

هل٣م َمزارع  ) همٗمد أؾم٣مر اإلدريز إلم أح َمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م، سمزرع احلٛمْم٥م دايمُمٔمغم

                                                 

 . 299َٔ َعذِ ايبًذإ، ق األْذيع ( 1

 . 119ايشٚض املعطاس، ق ( 2

 . 219ايعظهشٟ، ايتًخٝف يف َعشف١ أمسا٤ األػٝا٤، ق ( 3

 . 553ايشٚض املعطاس، ق ( 4
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ىم٣مظمديٛم٥م ضمِماكم اظم٘ما٣مح ) إٞمف: دوم٣مث فمـ ضمِمـ ومػمة، (1)( احلٛمْم٥م دايمُمٔمغم

، (2)( دشمٝمؼ ايمٌٛمٝما٣مح دهاق فماعم َمتِماؾ أرض دؿمٝمئا٥م دفما رات دَمازارع

ىمٌغمة ضمِمٝمٛم٥م فمعم رزمقة، ي٘متٛمٖمٜم٣م أؾمج٣مر : )ددصػ ي٣مومقت زمٝم٣مٞم٥م زم٣ميمٗمقث

أرض زىمٝما٥م سمُماتٚمؾ فماعم ) همٝم  دصػ ايم٘مقرة زمٟميمٔمٜم٣م زمٟمهنا٣م، (3)( دأهن٣مر

 . (4)( ٞمقاح ىمثغمة درؽم٣مسمٝمؼ

أىمثر أرواٜم٣م : )ىم  حتدث ازمـ نم٣ميم٤م فمـ ايمزرافم٥م دم ىمقرة ومػمة دوم٣مث

دوم٣مث ، (5)(فمٝمقح ايمٛم٣مئٙمكمحيج٤م سم٘م٣مشمػ شم ره٣م دايمتٖم٣مب أؾمج٣مره٣م ، زمٝمّم٣مء

فماعم ، دهل فمٓمٝمٚم٥م ضمِمٝمٛم٥م، دهل٣م َمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م: )فمـ َمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م وم٣مفمدة ومػمة

ؽم٥م زم٣ميمُمجر دايم٘مردج، رزمقة ؿمٝم٥ٌم ايمؼمزم٥م  . (6)(دأٞمقاع ايمثٚمرات، َمٕمرظ

دئمد ايمزيتقح َمـ أؾمٜمر أؾمج٣مره٣م دومد حتدشم٦م فمٛمف أنمٙما٤م اظمِما٣مدر  

ضمٖم٦م هبا٣م أؾماج٣مر ) ٞم٥مهمذىمر اإلدريز أح َمديٛمتٜم٣م زمٝم٣م، ايمتل سمْمروم٦م إيمٝمٜم٣م

خمِمقصا٥م زم٘مثارة ) إهنا٣م: دوما٣مث فمٛمٜما٣م ازماـ نم٣ميما٤م، (7)(ايمزيتقح ايم٘مثاغمة

أَم٣م َم٠ميمػ جمٜمقث همٗمد أهم٣مض ، (9)دالم ذيمؽ أؾم٣مر ي٣مومقت أيّم٣مز ، (8)(ايمزيتقح

ددار هب٣م ايمزيتقح َماـ يمٝماع : )أهم٣مض دم دصػ أؾمج٣مر ايمزيتقح هب٣م زمٗمقيمف

                                                 

 . 2/571ْض١ٖ املؼتام، ( 1

 . 2/571ْض١ٖ املؼتام، ( 2

 . 95األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 3

 . 212األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 4

 . ١13 األْفع، ق فشس( 5

 . 13فشس١ األْفع، ق ( 6

 . 2/571ْض١ٖ املؼتام، ( 7

 . 13فشس١ األْفع، ق ( 8

 . 212األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 9
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 غمة اظمٝم٣مخ همٝمٜم٣مدهل ىمث: شمؿ وم٣مث (1)(صمٜم٣م ٣م َمًغمة أرزمٔم٥م أَمٝم٣مث َمـ ىمؾ صمٜم٥م

 . (2)(ايمتكم دايم٘مرج دايمزرع دايميع داخلغمات)

ديٌدد أح َم٣م متٝمزت زمف ىمقرة ومػمة َمـ َمقومع َمتٚمٝمز ومريا٤م َماـ ومرؿمٌا٥م 

همّمالز فمـ طمِمقزم٥م سمرزمتٜم٣م ددهمرة َمٝم٣مهٜم٣م داسمًا٣مع أرصم٣مئٜما٣م صمٔمٙمٜما٣م حماط 

أٞمٓم٣مر ايمٔمديد َمـ اظمٝمًقريـ َمـ أهؾ ومرؿم٥ٌم هم٣مختذدا همٝمٜم٣م ايمّمٝم٣مع داظمٛم٣مزث 

همٚمثالز ىم٣مح أزمق ايمٕمٚمار زماـ همٜماد ، ديٛم٣م زمٔمض َم٣م يُمغم إلم ذيمؽديم، دايمٗمرذ

أضمد همٗمٜم٣مء ومرؿم٥ٌم دم واٝمٔمتف دم وماػمة همْمٙمٌاف اؼَماغم فمٌاد اهلل زماـ حمٚماد 

داظمحدث أ د زمـ هُم٣مج اؼَمقر ىم٣مح َمـ أهؾ ومرؿمٌا٥م ديم٘مٛماف ، (3)يمٙمٗمّم٣مء

، (4)اؽمتقؿمـ دم ومري٥م اطمت٣ٌمٞمٝم٥م َمـ فمٚمؾ ومػمة دَمٛمٜم٣م ىم٣مح يؼمدد فماعم ومرؿمٌا٥م 

ٝمف اؼٞمديمز ضمٌٝم٤م زمـ ايمقيمٝمد اظمٙمٗم٤م زمدضمقح ىم٣مح يماف ضمٙمٗما٥م دىمذيمؽ ايمٖمٗم

دؽمٙمٝم ح زمـ ايمٔمٌا٣مس زماـ ، (5) زمج٣مَمع ومرؿم٥ٌم إغ أح ؽم٘مٛم٣مخ دم ومري٥م يمف زمٗمػمة

ديمٔماؾ دصماقد هاذخ ، (6)ؽمٔمٝمد اؼَمقر ىم٣مٞم٦م يمف وٝمٔم٥م زمؼمصم٣ميم٥م َمـ وماػمة 

ايمٓم٣مهرة زمكم أه٣مرم ومرؿم٥ٌم دجلقء زمٔمّماٜمؿ إلم اختا٣مذ ايمّماٝم٣مع دايمٗمارذ دم 

يٖمن يمٛم٣م ىمثرة سمٙمؽ ايمٗمرذ همٝمٜم٣م دايمتل دصؾ فمدده٣م ضمًا٤م ىمقرة ومػمة َم٣م 

 . (7)َم٠ميمػ جمٜمقث إلم ؽمت ئ٥م دٞمٝمػ دشمالشمكم ومري٥م 

                                                 

 . 90تاسٜخ األْذيع، ق ( 1

 . 90تاسٜخ األْذيع، ق ( 2

 . 147ارتؼين، قلا٠ قشطب١، ق ( 3

 . 19ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 4

 . 1/228، ابٔ االباس، ايته١ًُ( 5

 . 97ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 6

 . 90تاسٜخ األْذيع، ق ( 7
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 التاريخ اإلداري والسياسي : ثانيًا

 لكورة قربة

 

  سمرد دم اظمِم٣مدر اظمتقهمرة يمديٛم٣م إؾم٣مرة َم٣ٌمذة فمـ ىمٝمٖمٝم٥م همت  اظمًٙمٚمكم 

ٌادد أهنا٣م همتحا٦م أشمٛما٣مء همات  إغ أٞمف فمعم َما٣م ي، َمديٛم٥م ومػمة أد سم٣مريخ ذيمؽ

اظمًٙمٚمكم يم٘مقرة ايمٌغمة دومرؿم٥ٌم دذيمؽ ؼهن٣م سمٗمع إلم اجلٛماقب َماـ ومرؿمٌا٥م 

دنمرب ايمٌغمة همٚمـ نمغم اظمٔمٗمقث أح سمًغم اجلٝمقش إلم ومرؿم٥ٌم أد ايمٌغمة ددح 

همٔمٛمادَم٣م مت٘ماـ ؿما٣مرة زماـ زيا٣مد َماـ ، أح متر دم ىمقرة ومػمة أد زمٔمض َمٛمٜم٣م

 (1)ؼ دم َمٔمرىما٥م دادر يم٘ما٥م يمقذريا  Viaigothsهزيٚم٥م َمٙمؽ ايمٗمقط ايمٕمارزمٝمكم

Rio Cuadalete  ج اجتف إلم إؾمٌٝمٙمٝم٥م710ها / 92دم ؾمقاث َمـ ؽمٛم٥مSevilla  

ايمتل جتٚمع همٝمٜم٣م ومًؿ َمـ اجلٝمش ( 2)همتٚم٘مـ َمـ همتحٜم٣م شمؿ اجتف إلم َمديٛم٥م إؽمتج٥م 

دزمٔمااد هاازيٚمتٜمؿ وماارر ايمتٗماادج دايمزضمااػ َمٌاا٣مذة إلم ؿمٙمٝمْمٙماا٥م ، ايمٗمااقؿمل

Tolodoأرؽماؾ همروما٣مز َماـ صمٝمُماف  شعٜؼدومٌؾ أح ، فم٣مصٚم٥م ايمٗمقط ايمٕمرزمٝمكم

                                                 

 . 511َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ َٔ نٛس٠ ػز١ْٚ، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 1

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ قذمي١ تكع بني ايكب١ً ٚايػشب َٔ قشطب١، ٜٓعش: ابٔ غايب، ( 2

 . 53، ق ; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس 26فشس١ األْفع، ق 
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دايمٌاغمة  (1)ومرؿمٌا٥م: يمٖمت  زمٔمض اظمٛما٣مؿمؼ ايمتال جتٚماع همٝمٜما٣م ايمٗماقط دهال

 . Tudmir  (3)دسمدَمغم Malaga  (2)دَم٣ميمٗم٥م

أَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمجٝمش اظمتجف ٞمحق ايمٌغمة همتٚم٘مٛمقا َمـ همت  َماديٛمتٜم٣م شماؿ   

ديٚم٘مـ ايمٗمقث إح ذيماؽ ، (4)شمؿ َمّمقا إلم سمدَمغم  Granadaهمتحقا نمرٞم٣مؿم٥م

ؼح َمٔمرىم٥م دادر يم٘م٥م ايمتل اهنزج همٝمٜما٣م ، ج710ها/ 92طمر ؽمٛم٥م ىم٣مح دم أدا

ىم٣مٞم٦م اظمالوم٣مة يقج اؼضمد يمٙمٝمٙمتكم زمٗمٝمت٣م َماـ ؾماٜمر : )ايمٗمقط ىم  وم٣مث اظمٗمرر

اث ، رَمّم٣مح هم٣مسمِمٙم٦م احلرب زمٝمٛمٜمؿ إلم يقج اؼضمد خلٚمس طمٙمقح َمـ ؾماقظ

دىما٣مح همات  ومرؿمٌا٥م دم ؾماقاث َماـ ايمًاٛم٥م ، (5)(..،. زمٔمد سمتٚم٥م شم ٞمٝما٥م أيا٣مج

همٜماذا ، (7)ج  711ها /  ٣93م ىم٣مح ؿم٣مرة دم ؿمٙمٝمْمٙم٥م أدائؾ ؽمٛم٥م دظم، (6)ٞمٖمًٜم٣م

ئمٛمل أح دطمقث ىمقرة ومػمة دم ضم٘مؿ اظمًٙمٚمكم ىم٣مح دم اظمدة زمكم ؾمقاث دذر 

 . ج 710ها /  92احلج٥م َمـ ؽمٛم٥م 

همٛمزهلا٣م ايمٔمارب ، سمٔمد ىمقرة ومػمة َمـ اظمٛم٣مؿمؼ ذات ايمتٛمقع ايمديٚمقنمرادم

                                                 

ٖٚٞ قاعذ٠ ٚعاؿ١ُ األْذيع ذتكب١ ط١ًٜٛ تكع عًـ٢ ْٗـش ايـٛادٟ ايهـب ،     ( 1

; اذتُـ ٟ، ايـشٚض املعطـاس،     27-26ٜٓعش: ابٔ غايب، فشسـ١ األْفـع، ق   

 . 457-456ق 

ٖٚٞ نٛس٠ نب ٠ يف األْذيع تكع بني ايكب١ً ٚايؼشم َٔ قشطب١، ٜٓعـش: ابـٔ   ( 2

 . 40ألْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ; ٜاقٛت، ا 25غايب، فشس١ األْفع، ق 

; ابـٔ   19ملضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ ٜٓعش: َؤيـف زتٗـٍٛ، أ،بـاس زتُٛعـ١،  ق     ( 3

 . 19-1/18; ابٔ ارتطٝب، اإلساط١،  2/11عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 

ــ١، ق  4 ــاس زتُٛعـ ــٍٛ، أ،بـ ــ١   23-22( َؤيـــف زتٗـ ــب، ايًُشـ ــٔ ارتطٝـ ; ابـ

 . 16ايبذس١ٜ، ق 

 . 2/8أٜلّا: ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  ; ٜٓعش 1/259( ْفح ايطٝب، 5

 . 3/12; املكشٟ، ْفح ايطٝب،  10-2/9ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 6

 . 394اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 7
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، (1)ِما٣مرذ أد اظمقيماديـدايمػمزمر همّمالز فمـ ؽم٘م٣مهن٣م اؼصٙمٝمكم ؽمقاء َمـ ايمٛم

هما٣ميمراصم  أح طمِماقزم٥م ( ايمٔمرب دايمػمزمر) دزمخِمقص اظمًتقؿمٛمقح اجلدد

َمٛمْمٗم٥م ومػمة دىمثرة أؾمج٣مر ايمزيتقح هب٣م ىم٣مٞم٦م َمـ ايمٔمقاَمؾ اظمًا٣مفمدة ايمتال 

 . (2)دهمٔم٦م هذخ اؼومقاج إلم اطمتٝم٣مره٣م دسمٖمّمٝمؾ ايمً٘مـ هب٣م 

 ،همٚمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل ٞمزيمتٜم٣م هؿ اؼٞمِم٣مر َماـ اخلازرج داؼدس

همٗمد أؾم٣مر ازمـ ضمزج إلم أح َمـ ديمد َم٣ميمؽ اؼنمر زمـ شمٔمٙمٌا٥م زماـ ىمٔما٤م زماـ 

اخلزرج زمـ احل٣مرث زمـ اخلزرج ايمذيـ ؽم٘مٛمقا اؼٞمديمس ومقج ئمرهمقح زمٌٛمل 

ىما  ٞمزهلا٣م ، (3)طمٌٝم٤م دزمٛمل ومْمٛمكم ايمًا٣مىمٛمقح دم ومريا٥م إطمتٝم٣مٞما٥م َماـ وماػمة 

 . (5)دهق صمٌؾ َمـ فمٚمؾ ومػمة (4)اؼدس أضمٖم٣مد ضمٝم٣مح اؼٞمِم٣مرر

َماٛمٜمؿ َماـ ، ومػمة أيّم٣مز فمدداز َمـ زمٛمل أَمٝم٥م َمـ ومريشداؽمتقؿمـ ىمقرة 

ديمد ؽمٔمٝمد اخلغم زمـ فمٌد ايمر ـ ايمداطمؾ زمـ َمٔم٣مدي٥م زماـ هُما٣مج زماـ فمٌاد 

َماٛمٜمؿ  (6)فمٗم٤م ؽمٔمد اخلغم ىمثغم أدهلؿ زمٗمرؿم٥ٌم دومػمة : وم٣مث ازمـ ضمزج، اظمٙمؽ

ؽمٙمٝم ح زمـ ايمٔم٣ٌمس زمـ ؽمٔمٝمد اخلغم ايمذر دصٖمف ازمـ ضمزج زمٟمٞمف ىم٣مح َمتٌاتالز 

                                                 

( املٛيذٕٚ ِٖ أبٓا٤ ايبالد األؿًٝني ايزٜٔ د،ًٛا اإلطالّ، ٜٓعش: َؤْع، فذش 1

 . 461-460األْذيع، ق 

 . 190س، ق ( ط٘، ايفتح ٚاالطتكشا2

 . 363( مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق 3

ًٖـ٘  4 ٖيَؼاّ بؤ َعبوذ اي ُزذ بؤ  َ َش ًٖ٘ بؤ  ٝزإ بؤ َعبوذ اي ( رنش ابٔ االباس َِٓٗ:  َس

ََايو بؤ محذٕٚ بؤ  َ َٛط٢ بؤ  ًٖ٘ بؤ  ِ  بؤ َعبوذ اي ًَ َٕ بؤ َع ٝزإ بؤ َفٔشس ٛ بؤ َس

ٟ  األٚطــٞ َــٔ أَ    ـَــأس ْو ٝزــإ اِيَأ ٖوــٌ بًظــ١ٝٓ، قــاٍ: ٚأؿــٌ طــًف٘ َــٔ أسٚؾ،      َس

  4/144، 1/236ايته١ًُ، 

;  168-167ّ (، ق  912ـ888ٖـ/  300-275ابٔ سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ ( 5

  2/146ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 

 . 95مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 6
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دَمٛمٜمؿ أ د زمـ هُم٣مج زمـ أَمٝما٥م ، (1) ٝمٔمتف زمؼمصم٣ميم٥م َمـ ومػمةصقهمٝم٣مز َمالزَم٣مز و

دَماٛمٜمؿ ، (2) زمـ زم٘مغم اؼَمقر ايمذر ىم٣مح ٞم٣مزغز زمٗمري٥م إطمتٝم٣مٞم٥م َمـ فمٚمؾ ومػمةا

ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ ايمقيمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ؽما٘مـ 

دَمٛمٜمؿ زمٛمق دضمقح دهق ضمٌٝما٤م ايماداطمؾ إلم ، (3)ومػمة دسمقدم همٝمٜم٣م دديمدخ هب٣م

، (4)يمس زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٚمر زمـ ايمقيمٝمد زمـ ايمقيمٝمد زماـ فمٌاد اظمٙماؽ اؼٞمد

دَمٛمٜمؿ َمـ ديمد هُم٣مج زمـ فمٌد ايمر ـ زمـ َمٔم٣مدي٥م زمـ هُم٣مج زمـ فمٌد اظمٙماؽ 

ديمٔمؾ ٞمزدهلؿ ىمقرة وماػمة يمٗمرهبا٣م َماـ ايمٔم٣مصاٚم٥م ، (5)اختذدا ومػمة َمٟمدذ هلؿ

 ومرؿم٥ٌم أدغز داغزمتٔم٣مد فمـ ز ٥م ايمٔم٣مصٚم٥م شم٣مٞمٝم٣مز دزم١مَم٘ما٣مهنؿ ايماذه٣مب إيمٝمٜما٣م

 . َمتك ؾم٣مءدا

اؽمتٗمر ايمٔمديد َمٛمٜمؿ دم ىمقرة ومػمة ٞمٌغ َمٛمٜمؿ ايمٔمدياد  (6)دَمـ زمٛمل ىمالب

َمـ ايمُمخِمٝم٣مت اظمٜمٚم٥م َمثؾ ايمٗم٣ميض فمقم زمـ أع زم٘مر زمـ فمٌٝمد ايم٘مالع أي٣مج 

ٔ  دايمٗم٣ميض  (7)اؼَمغم فمٌد ايمر ـ اؼدؽمط ؽماٙمٚم٥م ايم٘ماالع أيا٣مج  ايٓلـش بـ

وم٣مث ، ٜمؿ ىمقرة ومػمةؽم٘مـ ومًؿ َمٛم (9)دَمـ َمزيٛم٥م، (8)اؼَمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمد

                                                 

 . 97مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 1

 . 19ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 2

 . 1/228باس، ايته١ًُ، ابٔ اال( 3

 ;  339( ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 4

 . 153ابٔ االباس، َعذِ أؿشاب ايكاكٞ أبٞ عًٞ ايـذيف، ق ( 5

ِٖ بٓٛ نالب بٔ سبٝع١ بٔ عاَش ؿعـع١، ٜٓعش: ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ( 6

 . 282ايعشب، ق 

-846ٖـ /  267-232املكتبع ); ابٔ سٝإ،  85ارتؼين، قلا٠ قشطب١، ق ( 7

 . 3/172; ابٔ االباس، ايته١ًُ،  68ّ (، ق  846-880

 . 133ارتؼين، قلا٠ قشطب١، ق ( 8

َ ٗـِ َضٜٓـ١ بٓـ  نًـب بـٔ ٚبـش٠ ْظـب           ( 9 ِٖٚ عجُإ ٚأٚغ ابٓـا عُـشٚ بـٔ أد أ

 . 201ٚيذٖا إيٝٗا، ٜٓعش: ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق 
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دَمـ ومٌٝمٙم٥م َمراد فم٣مؾمقا دم ومرؿمٌا٥م ، (1)دارهؿ زم٣مؼٞمديمس زمٝم٣مٞم٥م: وم٣مث ازمـ ضمزج

اؽماتقؿمـ  (3)دىماذيمؽ ومٌٝمٙما٥م أصاٌ ، (2)ومرؿم٥ٌم دٞمزث ايمٔمديد َمٛمٜمؿ دم وماػمة

ايمُم٣مج ؽم٘مـ ايمٔمديد َمٛمٜمؿ ىمقرة  (5)دَمـ نم٣ًمح ، (4)ايمٔمديد َمٛمٜمؿ ىمقرة ومػمة 

 . (6)ىمقرة ومػمة دغؽمٝم  أ د زمـ َمدرت دأضمٖم٣مدخ 

َمديٛما٥م زمٝم٣مٞما٥م َماـ ىماقرة  (7)همٗمد ٞمزث يم٣مفم٣مت َمـ َمِماٚمقدة أَم٣م ايمػمزمر 

ىم٣مح َمٛمٜمؿ ؽمٖمٝم٣مح زمـ رزماف اظمِماٚمقدر ؽماٙمٖمف زمرازمار : وم٣مث ازمـ ضمٝم٣مح، ومػمة

 . (8)زمٝم٣مٞم٥م سمقلم احلج٣مزم٥م اؼَمغم فمٌد ايمر ـ اؼدؽمط 

ددم ىمقرة وماػمة يقصماد ، دفم٣مش اظمًٙمٚمقح َمع ايمٛمِم٣مرذ دم اؼٞمديمس  

س يمٗم٤م اؼذاب دايمًا٣مدة َماـ دومقَمس هق ، (9)هٛم٣مت َمٛمْمٗم٥م سمٔمرب زمٗمضقَمص

                                                 

 . 201مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 1

 . 186تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق  ابٔ ايفشكٞ،( 2

( امس٘ اذتاسخ بـٔ َايـو بـٔ صٜـذ بـٔ غـٛخ بـٔ طـعذ بـٔ عـٛف بـٔ عـذٟ بـٔ              3

 . 435َايو، ٜٓعش: ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق 

 . 203; ط٘، ايفتح ٚاالطتكشاس، ق  21( ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق 4

ا ب٘ ِٖٚ ( غظإ قب١ًٝ ْضي  ايؼاّ فؼشبٛا َٔ َا٤ ٖٓاى ٜظ٢ُ غظإ فظ5ُٛ

بٓٛ عاَش َا٤ ايظُا٤ بٔ ساسث١ بٔ ثعًب١ بٔ اَشئ ايكـٝع بـٔ َـاصٕ، ٜٓعـش:     

 . 43-10/42ايظُعاْٞ، األْظاب، 

; اذتُٝذٟ، دز٠ٚ  321;  243، 134( ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 6

 . 410; ايليب، بػ١ٝ املًتُع، ق  303املكتبع، ق 

َـِٓٗ األْـذيع، ٜٓعـش: ابـٔ سـضّ،      َـُٛد٠ بـٔ بـشْع بـٔ بـش د،ـٌ ايعذٜـذ       ( 7

 . 501-500، 495مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق 

 . 28، 25ّ (، ق  880-846ٖـ /  267-232املكتبع ) ( 8

; ايف ٚص بــادٟ، ايكــاَٛغ   238ٜــاقٛت، األْــذيع َــٔ َعذــِ ايبًــذإ، ق     ( 9

 )َاد٠ م ّ غ (.   400; ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، / 567احملٝط، ق 
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، همٙمٔمؾ سمٙمؽ ايمٗمري٥م ىمٌغمة ىم٣مح يً٘مٛمٜم٣م ايمٛمِم٣مرذ دأذاهمٜماؿ، (1)ايمٛمِم٣مرذ

ٝم٦م اظمٛمْمٗم٥م زم٣مؽمٚمٜمؿ ٚمِّ  . (2)دومد ؽمض

ديٌدد أح ىمقرة ومػمة فم٣مؾم٦م ه٣مدئ٥م زمٔمٝمدة فمـ اؼضمداث ايمتل ايم٘مٌاغمة 

ضمتك َمٛمتِمػ ايمٗمرح ايمث٣ميم٧م اهلجرر/ايمت٣مؽمع اظمٝمالدر ديمٔمؾ ذيمؽ راصماع 

دىم٣مٞمقا يًٛمددح فمٚمٙمٜم٣م ، دومقة ايمدديم٥م دضم٘م٣مَمٜم٣م آٞمذات إلم ومرهب٣م َمـ ومرؿم٥ٌم

إلم فم هلؿ اظمخٙمِمكم ىم  ضمدث فمٛمدَم٣م دلم اؼَمغم هُم٣مج زمـ فمٌاد ايمار ـ 

       ىمااقرة  (3)ؽمااٙمٝم ح زمااـ همْمااٝمس( ج796-788هااا/180-172) ايمااداطمؾ

دىم٣مح أهؾ ومػمة يُم٣مرىمقح ضم٘مقَم٥م ومرؿمٌا٥م دم نمزدا ا٣م غؽماٝم  دم ، (4)ومػمة

 Galicliaتٜمؿ دم أضمدذ ايمٕمزدات إلم صمٙمٝمٗمٝما٥م دومد زمٙمٕم٦م َمُم٣مرىم، ايمثٕمقر

أيماػ ( ج 886-852هاا/  273-238) أي٣مج اؼَمغم حمٚمد زمـ فمٌد ايمار ـ

 . (5)دشم ٞم ئ٥م هم٣مرس

-275) إغ أح فمٜمد اؼَمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زماـ فمٌاد ايمار ـ ايمثا٣مين

دومد ، ؾمٜمد ايمٔمديد َمـ ايمتٚمردات دايمٖمتـ ايمداطمٙمٝم٥م( ج912-888ها/300

، ددم أي٣مَماف اَماتألت اؼٞماديمس زما٣ميمٖمتـ: )ٜمدخ زمٗمقيمافدصػ ازمـ اؼشمغم فم

 . (6)(دص٣مر دم ىمؾ صمٜم٥م َمتٕمٙم٤م د  سمزث ىمذيمؽ ؿمقث دغيتف

                                                 

 . 8/380عادِ ايعشب١ٝ، دٚصٟ، ته١ًُ امل( 1

 )َاد٠ م ّ غ (.  16/400ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، ( 2

3    ٕ -846ٖــ /   267-232، املكتـبع ) ( ٜٓعش عٔ أطش٠ بـين فطـٝع: ابـٔ سٝـا

 . 2/365; ابٔ االباس، اذت١ً ايظ ا٤،  67ّ(، ق 880

 . 1/426; ارتًف، ْعِ سهِ األَٜٛني،  2/365( ابٔ االباس، اذت١ً ايظ ا٤، 4

; ابٔ عـزاسٟ،   272ّ (، ق  880-846ٖـ /  267-232بٔ سٝإ، املكتبع )( ا5

 . 2/109ايبٝإ املػشب، 

 . 209األْذيع َٔ ايهاٌَ يف ايتاسٜخ، ق ( 6
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ديٌدد أح احلرىم٣مت ومد اؽمتٖمحٙم٦م دم َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ اؼٞمديمس د  سمٌاؼ 

زمؾ جت٣مدزه٣م إلم ايمٗمقافمد داظمدح ايم٘مٌاغمة َمثاؾ ، وم٣مسة فمعم اظمٛم٣مؿمؼ اجلٌٙمٝم٥م

 Lorcaصمٝم٣مح دايمٌغمة دوماػمة ديمقروما٥م د Badajoz  (2)دزمْمٙمٝمقس (1)إؾمٌٝمٙمٝم٥م 

دَمـ أؾماٜمر ضمرىما٣مت ايمتٚمارد ايمتال ؾماٜمد ٣م ، دنمغمه٣م Murciaدَمرؽمٝم٥م 

دىم٣مٞما٦م زمادايتٜم٣م َماـ ضمِماـ ( 3) اظمٛمْمٗم٥م هل ضمرىما٥م فمٚمار زماـ ضمٖمِماقح

٥م  Bobastroزمٌُمؼم دايمتػ ضمقيمف يم٣مفم٥م َماـ اظمقيماددح   Rejioدم إومٙمٝمؿ ريظ

  فمٌد اهلل زمـ حمٚمدَمًتٕمالز ضم٣ميم٥م اغٞمٖمالت اؼَمٛمل ايمذر ؽم٣مد دم فمٜمد اؼَمغم

هم٣مؽمتقلم فمعم َمٛم٣مؿمؼ داؽمأم٥م َماـ ىماقرة ( ج 912-888ها/ 275-300)

دأؾماا٣مر ازمااـ اخلْمٝماا٤م إلم أح ازمااـ ، دصمٝماا٣مح  Sidoniaايمٌااغمة دؾمااذدٞم٥م

اف ) ضمٖمِمقح إلم ، دإيمٌاغمة، داخليااء، اسمًع ٞمٓمرخ ضمتك متٙمظؽ ىماقرة ريظ

ة دأذ، إلم ضمِمـ زمقم اظمْمؾ فماعم ومرؿمٌا٥م، دومػمة، دزمٝمظ٣مؽم٥م، دأزمظدة، زمًْم٥م

إغ أٞمف فمعم ايمرنمؿ َمـ أح ازمـ ضمٖمِمقح ـمٜمر ؽماٛم٥م ، (4)( ..،. اخلالهم٥م زمريٗمٜم٣م

ج إغ أٞمف   يتٚم٘مـ َمـ َمٜم٣ميم٥م ومػمة زمُم٘مؾ َمٌا٣مذ إغ زمٔماد  880ها / 267

دومد فمٙمؼ ازمـ فمذارر فمعم ذيماؽ ، ج 886ها/  273دهم٣مة اؼَمغم حمٚمد ؽمٛم٥م 

                                                 

َذٜٓــ١ أْذيظــ١ٝ قذميــ١ تبعــذ عــٔ قشطبــ١ مثــاْني َــٝاّل، ٜٓعــش: اذتُــ ٟ،     ( 1

 . 175-174; أبٛ ايفذا، تكِٜٛ ايبًذإ، ق  58ايشٚض املعطاس، ق 

َذ١ٜٓ تكع غـشب األْـذيع تبعـذ عـٔ َـاسد٠ أسبعـني َـٝاّل، ٜٓعـش: اذتُـ ٟ،          ( 2

  93ايشٚض املعطاس، ق 

ــ١ٓ      ( 3 ــ١ طـ ــ قًِٝ سٜـ ــذيع بـ ــاس باألْـ ــذٜٔ ثـ ــٔ املٛيـ ــإ َـ ــٕٛ نـ ــٔ سفــ ــش بـ عُـ

ّ  ٚاطتُشت ثٛست٘ ست٢ عٗذ ايٓاؿش إر متهٔ َٔ ايكلا٤ عًٝـ٘،   880ٖـ/267

ــ٘ طــ١ٓ    ــا ّ،  ٜٓعــش: 917ٖـــ / 305ٚناْــ  ٚفات ــٔ سٝ ــ١  اب ٕ، املكتــبع، )يًشكب

 2/104;  ابٔ عزاس٣، ايبٝإ امُلػشب،  77-72 ّ(  ق912-888ٖـ/ 275-300

 .  35 -2/32َٚا بعذٖا ; ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

 . 4/26اإلساط١، ( 4
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ذر فمعم فمٛمف اظمٛم ٚاْـشف، دظم٣م زمٙمغ ازمـ ضمٖمِمقح َمقت اؼَمغم حمٚمد: )زمٗمقيمف

، همراؽمؾ احلِمقح ايمتل زمٝمٛمف دزمكم ايم٣ًمضمؾ ىمٙمٜما٣م، هنض َمـ همقرخ، َم٣م سمٗمدج

همٟمطمذ َماـ ، َمـ ومػمة () دهنض إلم زم٣منم٥م دصمٌؾ ؾمٝم٥ٌم، همٟمصم٣مزمتف دؿم٣مفم٦م يمف

 .  (1)( اؼَمقاث َم٣م غ يقصػ

دايمراصم  أح ازمـ ضمٖمِمقح دم اظمرضمٙم٥م اؼدلم َماـ هج سماف رىماز فماعم 

فمعم ومري٥م ( زمالر)  ضمِمـ زمعمأؿمراب ىمقرة ومػمة اظم٠مدي٥م إلم ومرؿم٥ٌم هم٣مؽمتقلم

دظم٣م ىم٣مٞم٦م ومػمة يً٘مٛمٜم٣م ايمٔمديد َمـ اؼَمقيكم يمذا ، اجل٣ميمٝم٥م دصمٌؾ ؾمٝم٥ٌم َمٛمٜم٣م

فمٛمده٣م أرؽمؾ أهاؾ وماػمة ، سمرت ازمـ ضمٖمِمقح فمدد َمـ صمٛمدخ زم٣ميمٗمرب َمٛمٜم٣م

 هااا 275-273) ج إلم اؼَمااغم اظمٛمااذر 886هااا /  273ؽمااٛم٥م غتِٗ شبـــ

دوماد ، ردهؿ فمٛمٜما٣مهمٟمرؽمؾ إيمٝمٜمؿ اؼَمغم زمٗمقة مت٘مٛم٦م َمـ ( ج 886-888/

دىم٣مح اصمتٚمع إلم ضمِمـ آذ َمـ ضمقز : )فمٙمؼ ازمـ فمذارر فمعم ذيمؽ زمٗمقيمف

هماراع أهاؾ ، ري٥م دزمٚمٗمرزم٥م َمـ ومػمة يمعض ايممم َمـ أصح٣مب ازمـ ضمٖمِماقح

همٟمرؽمؾ أصٌغ زماـ ، داسمِمؾ زم٣مؼَمغم اظمٛمذر طمػمهؿ، ومػمة أَمرهؿ ده٣مزمقهؿ

دومتاؾ ، همح٣مسهؿ ضمتك اهمتتحف، (2) همْمٝمس دم طمٝمؾ ىمثٝمٖم٥م إلم ضمِمـ آذ

ٕ  دأطمرج اؼَمغم اظمٛمذر فمٌاد اهلل زماـ حمٚماد زماـ ، َمـ ىم٣مح همٝمف  َلـش ٚأبـذٚ

، دىم٣مح هب٣م َمًٙمح٥م غزماـ ضمٖمِماقح، ايمٖمتك زمخٝمؾ إلم ٞم٣مضمٝم٥م جل٣مٞم٥م َمـ ومػمة

 هااا 274) ددم ايمًااٛم٥م ايمت٣ميمٝماا٥م، (3)(همٛماا٣مزيمقهؿ دوماا٣مسمٙمقهؿ ضمتااك أهمٛمااقهؿ

طمرج اؼَمغم اظمٛمذر زمٛمٖمًف داهمتت  فمدد َمـ احلِمقح ايمتل ىم٣مٞما٦م ( ج878/

                                                 

 . 2/114ايبٝإ املػشب، ( 1

ٖٚٛ سـٔ بٝٓ٘ ٚبني أسػز١ْٚ عؼشٕٚ َٝاّل، ٜٓعش: اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ( 2

2/570-571 . 

 . 2/115ايبٝإ املػشب، ( 3
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 . (1)ـ ضمٖمِمقح َمـ صمٜم٥م ومػمةزمحقزة ازم

دفمعم ايمرنمؿ َمـ حما٣مدغت ضم٘مقَما٥م ومرؿمٌا٥م احلاد َماـ هجا ت ازماـ 

ضمٖمِمقح إغ أهن٣م   سمٖمٙم  َمـ حتجٝمؿ ومقسمف ايمتل أطمذت سمتزايد َمٛماع اسمًا٣مع 

ج   889هاا/ 276همٖمال ؽماٛم٥م ، (2)ٞمْم٣مة ايمتٚمردات وده٣م إلم َمٛم٣مؿمؼ أطمرذ

أح ازماـ  أرؽمؾ إيمٝماف اؼَماغم فمٌاد اهلل وم٣مئاد صمٝمُماف إزماراهٝمؿ زماـ مخاغم إغ

ضمٖمِمقح مت٘مـ َماـ هزيٚما٥م اجلاٝمش دأه وم٣مئادخ دفمادد َماـ َمًا٣مفمديف 

دؽم٣مومٜمؿ أَم٣مَمف دداذم هبؿ َمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م احلِمٝمٛم٥م وم٣مفمادة ىماقرة وماػمة دظما٣م   

، يتٚم٘مـ َمـ دطمقهل٣م غؿمٖمٜمؿ دطم٣مدفمٜمؿ ضمتك َم٘مٛمقخ َمٛمٜم٣م فمٛمده٣م نمدر هبؿ

.. وماٌض . ): دومد فمٙمؼ زمـ ضمٝم٣مح فمعم هذخ احل٣مدشم٥م زمٗمقيمف إح ازمـ ضمٖمِماقح

زمراهٝمؿ زمـ مخغم وم٣مئد ايمًٙمْم٣مح دفمعم يم٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمف َمـ ايمٔمرهما٣مء فمعم إ

دداذم هبؿ إلم ضمِمـ زمٝم٣مٞم٥م همح٣مرزمف دداهمٔماف أهٙمٜما٣م دداومٖماقخ شماؿ غؿمٖمٜماؿ 

داطمتدفمٜمؿ زم١مفمْم٣مئف إي٣مهؿ ايمٔمٜمقد اظم٠مىمدة دسمقشمٗمف هلؿ زم٣مإلي ح اظمٕمٙمٓم٥م همٙم  

ؿ ٞمزيمقا إيمٝمف سمٗمٌض فمٙمٝمٜمؿ همٗمتؾ يم٣مفم٥م َمٛمٜمؿ دأص٣مب أَمقاهلؿ دؽم٣ٌم ذرارهي

دأومٌؾ زمجٚمٝمع هنٌٜمؿ دَم٣م نمٛمٚمف هلؿ همِمغمخ زمداطمؾ ضمِمـ زمالر َمـ ىماقرة 

دضمِماـ زماالر نم٣ميا٥م ، ومرؿمٌا٥م (3)ومػمة همٛمزث همٝمف زمرصم٣ميمف َمْمالز فمٙمال ومٛم٣ٌمٞمٝم٥م

دأطمذ َمـ ضمِمـ زمالر يُماـ ايمٕما٣مرات  (4)(ايمتحِمكم دؾم٘مف أؾمد ايمُمقىم٥م

                                                 

 . 2/116ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 1

ٜٓعــش عــٔ ارتــاسدٕٛ عًــ٢ سهَٛــ١ قشطبــ١ املعاؿــشٕٚ البــٔ سفـــٕٛ: ابــٔ  ( 2

 . 112-24ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ 

: ( قٓباْٝــ١ ٚتًفــغ أٜلــّا نٓباْٝــ١ ٖٚــٞ أســذ٣ قــش٣ ْــٛاسٞ قشطبــ١،  ٜٓعــش   3

 . 242ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

; ٜٓعش أٜلّا: ابٔ  114ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275املكتبع، )يًشكب١ ( 4

 . 2/122عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 
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 ددصاػ ازماـ ضمٝما٣مح ذيماؽ زمٗمقيماف، فمعم ومرؿم٥ٌم دزم٣مومل أرايض ىمقرة ومػمة

فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح دم فمٗم٤م ؽمٛم٥م ؽمٌع دؽمٌٔمكم دَما٣مئتكم دمت٣مدذ اٞمتٖم٣مض )

دأوم٣مج زمحـ زمالر َمِمْمٖم٣مخ زمحِمٛمف ديٗمقياف دحيا٣مس َماـ سمٙمٗم٣مئاف ىماقرة 

.. دنمغمه٣م َمـ اظمدح داحلِمقح اظمج٣مدرة ؼضمقاز ومرؿمٌا٥م دوماد ازداد .ومػمة

 . (1)(احل٣مث همٝمٜم٣م وٝمٗم٣مز دؾمدة

دىم٣مٞم٦م َمديٛم٥م ومرؿم٥ٌم اؼىمثر سميراز َمـ هج ت ازمـ ضمٖمِماقح فمٙمٝمٜما٣م 

دهاق َما٣م أيمٗماك ايماردع دم ٞمٖماقس أها٣مرم ومرؿمٌا٥م ( زماعم) زمالرَمـ ضمِمـ 

ينر َمـ ضمِمٛمف ذيماؽ ) همٟمطمذ ازمـ ضمٖمِمقح، دايمًٙمْم٥م احل٣مىمٚم٥م همٝمٜم٣م َمٔم٣مز 

ايمٙمٝمٙم٥م زمٔمد ايمٙمٝمٙم٥م همٝمْمرة ايمٗمٛم٣ٌمٞمٝم٥م ديدٞمق َمـ أزمقاب ومرؿم٥ٌم ضمتك يٛمتٜمال إلم 

زمٔمددة ايمٛمٜمر اؼفمٓمؿ همغمدع أهٙمٜم٣م ، إزاء ومٌم اخلالهم٥م (2)ىمدذ ومري٥م ؾمٗمٛمدة

هم٣مٞمزفم٨م يمٖمٔمٙمف هذا اؼَمغم فمٌد اهلل دأٞمػ َمٛمف داؽماتٔمزج ، ٣مديّمٝمؿ ؽمٙمْم٣مهن

ده٘ماذا وما٣مج اؼَماغم فمٌاد اهلل ، (3)(فمعم نمزد اخلٌٝم٧م زمٛمٖمًف دومِمدخ زمٗمقسماف

زمحُمد ٞمحق أرزمٔم٥م فممم أيمٖم٣مز َمـ صمٛمدخ ده٣مصمؿ ومقات ازمـ ضمٖمِمقح ايم٣ٌميمٕم٥م 

ٞمحق شمالشمكم أيمٖم٣مز دؿمردخ َمـ ضمِمـ زماالر َماـ ىماقرة وماػمة داظمْماؾ فماعم 

دصم٣مءت َمٔمرىم٥م ضمِماـ زماالر فمٛماد ، ج 891ها/ 278ومرؿم٥ٌم دذيمؽ ؽمٛم٥م 

 ا،تــشٖا  هماٝم ، (4)ازمـ ضمٝم٣مح َمْمقيم٥م دأؽم ه٣م نمزدة ضمِمـ زمالر دهمتحاف 

دؽما٣مر إيمٝماف دم ٞمحاق ، همجٚمع يمف اؼَمغم أهاؾ ومرؿمٌا٥م: )ازمـ فمذارر زمٗمقيمف

                                                 

 . 116-115ّ(  ق  912ـ888ٖـ /  300ـ275ابٔ سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ ( 1

اذتُــ ٟ، ايــشٚض  ػــكٓذ٠ قشٜــ١ بعــذ٠ٚ ْٗــش قشطبــ١ قبايــ١ قـــشٖا، ٜٓعــش:  ( 2

 . 349املعطاس، ق 

 . 115-116ّ(  ق  912ـ888ٖـ /  300ـ275ابٔ سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ ( 3

 . 127-116ّ(  ق  912ـ888ٖـ /  300ـ275ابٔ سٝإ، املكتبع، )يًشكب١ ( 4
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همِمادَمف اؼَماغم ، دضمُمد ازمـ ضمٖمِمقح ٞمحق شمالشمكم أيمٖم٣مز ، أرزمٔم٥م فممم أيمٖم٣مز 

دسمٌٔما٦م ، ٦م ايمًٝمقب دم روما٣مهبؿهمٔمٚمٙم، همٛمثر فمٗمدخ دهمرة يمٔمف، زمٚمـ َمٔمف

ددطمؾ اؼَماغم فمٌاد اهلل ، ضمتك ردي٦م اؼرض َمـ دَم٣مئٜمؿ، ؽمٝمؾ أفمٗم٣مهبؿ

  . (1)(دص٣مرت يقَمئذ دم يديف، ايمٗمالع ايمث٣مئرة فمٙمٝمف

.. زمٔماد أح ومتاؾ َمٛماف طمٙماؼ . ): ددصػ ازمـ ضمٝم٣مح ٞمت٣مئ٨م زمالر زمٗمقيمف 

ر ذيمؽ أيمٔمف ، ىمثغم صملء زمرؤدؽمٜمؿ إلم ومرؿم٥ٌم دزمخٝمقث ىمثغمة أطمذت ؾمٜمض

دهمِماؾ ايمًاٙمْم٣مح فمٌاد اهلل ، ؿم٥ٌم همن أهٙمٜم٣م زمذيمؽ دؽم٘مٛم٦م ايمٛمٖمقسزمٗمر

فمعم سمٖمٝمئ٥م ذيمؽ زمٕمزدسمف إلم ايمٖم٣مؽمؼ زمحِمـ زماالر همٖمّماف دهمات  احلِماـ 

دوماد هٛماٟم ، (2)( داهمرخ فمٛمف ددضمرخ دأزاث زماذيمؽ ايمٕمّم٣موا٥م فماـ ؽماٙمْم٣مٞمف

ؿمقيٙما٥م  ايٓــش بكــٝذ٠  اؼَمغم فمٌد اهلل فمعم ذيمؽ  (3)ايمُم٣مفمر ازمـ فمٌد رزمف 

 : زمالر َمـ ىمقرة ومػمة زمٗمقيمفأؾم٣مر همٝمٜم٣م إلم ضمِمـ 

 ملــــــــا سفًــــــــٔ إىل بــــــــالٟ عؼٝـــــــــ١      

    

 

ــالز    ــٔ األعــــــ ــذٖا َــــــ ــٛت َعاٖــــــ  أقــــــ

ــاسِٖ     ــالٍ دٜــــ ــ  ،ــــ ــا داػــــ  فهأمنــــ

      

 

ــاز     ــشب ْعـــ ــ  بظـــ ــشٜٔ ،ًـــ ــذ ايعـــ  أطـــ

 ٚصت٢ ابٔ سفـٕٛ َٚٔ ٜهٔ ايشد٣ 

      

 

                                                 

 . 2/132ايبٝإ املػشب، ( 1

 . 125ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275املكتبع، )يًشكب١  ( 2

أمحذ بٔ ستُذ بٔ عبذ سب٘ بٔ سبٝب بٔ سذٜش بٔ طامل َٛىل عُش  ( ٖٛ أب3ٛ

 328األَ  ٖؼاّ بٔ عبذ ايشمحٔ ايذا،ٌ، أدٜب َٔ أٌٖ قشطبـ١، تـٛيف طـ١ٓ    

ّ َٔ  ثاسٙ نتاب "ايعكذ ايفشٜذ، ٜٓعش: ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُـا٤   939ٖـ/

 . 104-101; اذتُٝذٟ، دز٠ٚ املكتبع، ق  41األْذيع، ق 
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 (1)ٚايظــــــٝف طايبــــــ٘ فًــــــٝع بــــــــٓاز     

ومراها٣م دضمِماقهن٣م هما١مح  ديٌدد أٞمف ٞمٓمراز غسم٣ًمع ىمقرة ومػمة داٞمًٌا٣مط  

زمٔمّمٜم٣م اؽمتٚمرت حت٦م ٞمٖمقذ ازمـ ضمٖمِماقح إذ   سمًاتْمع وماقات ضم٘مقَما٥م 

ومرؿم٥ٌم زمٔمد َمٔمرىم٥م ضمِمـ زمالر َمـ ؿمرد ازمـ ضمٖمِمقح َماـ يمٝماع َمٛما٣مؿمؼ 

ج طمرصم٦م وماقات اإلَما٣مرة دضما٣مست  903ها/ 291همٖمل ؽمٛم٥م ، ايم٘مقرة

إغ أهن٣م   سماتٚم٘مـ َماـ اومتح٣مَماف هم٣مجتٜما٦م  (2) َمٔمٗمؾ ازمـ ضمٖمِمقح دم زمٌُمؼم

حق زمٔمض ومرذ ىمقرة ومػمة دغؽمٝم  ومريا٥م َمًا٣مٞم٥م دصم٣ميما٦م همٝمٜما٣م ايمٗمقات ٞم

 . (3)أي٣مَم٣مز شمؿ فم٣مدت إلم ومرؿم٥ٌم

فمٚمٙم٦م ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم فمعم حتِماكم صمٌاؾ  ج 909ها / 297ددم ؽمٛم٥م   

دذيمؽ َمـ أصمؾ سمّمٝمٝمؼ  (4)َمـ فمٚمؾ ىمقرة ومػمة ( أردش، ايردس) أردس

اخلٛم٣مة فمعم ازمـ ضمٖمِمقح دَمٛمٔمف َمـ َمٜم٣ميم٥م ومرؿم٥ٌم ىماقح سمٙماؽ احلِماقح 

ىم  فمعم فمٚمٙم٦م فمعم دوع ومقة َمراوم٥ٌم ، فمعم ايمْمريؼ اظم٠مدر إلم ومرؿم٥ٌمسمٗمع 

شم٣مزمت٥م هٛم٣مت حت٦م ومٝم٣مدة أضمد وم٣مدة ايمدديم٥م دهق فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ أ د زماـ 

دومد ضم٣مدث ازمـ ضمٖمِماقح زم٣ميمتٔما٣مدح ،  أع فمٌدة دم ضمِمـ زمٝم٣مٞم٥م وم٣مفمدة ومػمة

َمٜم٣ميم٥م ومرذ ىمقرة ومػمة همتِمدذ  (5)َمع أضمد ضمٙمٖم٣مئف اظمدفمق ؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م

                                                 

 . 123ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275املكتبع، )يًشكب١  ابٔ سٝإ، ( 1

ٖٚٛ أسذ سـٕٛ نٛس٠ س١ٜ املٓٝع١ بٝٓ٘ ٚبني قشطب١ ثالثٕٛ فشطخّا، ٜٓعش: ( 2

 . 63ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

 . 163ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275ابٔ سٝإ،  املكتبع، )يًشكب١ ( 3

 . 168ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275ابٔ سٝإ،  املكتبع، )يًشكب١ ( 4

ٖٛ طعٝذ بٔ ٚيٝذ بٔ َظت١ٓ ثاس يف َذ١ٜٓ باغ١ ٚحتايف َع ابٔ سفـٕٛ ٚبكٞ ( 5

٘ ط١ٓ  ّ، ٜٓعش: ابٔ سٝإ،  املكتبع،  910ٖـ/  298،اسدا ع٢ً ايظًط١ ست٢ َكتً

 . 2/147; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  74ّ(  ق  912ـ888ٖـ /  300ـ275)يًشكب١ 
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دومد فمٙمؼ ، ؿ وم٣مئد صمٝمش اإلَم٣مرة حمٚمد زمـ أع فمٌدة  داؽمتْم٣مع هزيٚمتٜمؿهل

َمُمك ايمٗم٣مئاد أ اد زماـ حمٚماد زماـ أع : )ازمـ ضمٝم٣مح فمعم هذخ احل٣مدشم٥م زمٗمقيمف

َماـ ىماقرة وماػمة دزمٛماك  –اياردس  –فمٌدة دم هذخ ايمًاٛم٥م زمجٌاؾ أردس 

دفمٛمدَم٣م رصمع اجلٝمش سمرت همروم٥م َمٛمف دم َمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م زمٗمٝم٣مدة ازمٛماف ، (1)(احلِمقح

همٗماد أؾما٣مر ، ديٌدد أح ذيمؽ ىم٣مح فمعم هٝمئ٥م ىمٚمكم ظمراوم٥ٌم اظمقومػ، (2) فمٝمًك

دؾمتك ايمٗم٣مئد هذخ ايمًٛم٥م زمجٌؾ أرٞماٝمش َماـ : )ازمـ فمذارذ إلم ذيمؽ زمٗمقيمف

دىم٣مٞم٦م يمف دم هذخ ايمُماتقة ضمرىما٣مت زم٣ميمٕما٦م دم ٞم٘م٣ميا٥م أهاؾ ، ىمقرة ومػمة

 . (3)(ايمٛمٖم٣مة

دفمٛمدَم٣م رصمع صمٝمش حمٚمد زمـ أع فمٌدة أنم٣مر فمٚمر زمـ ضمٖمِماقح دازماـ 

فمعم ومرذ ومػمة دومرؿم٥ٌم همتِمدذ هلؿ فمٝمًك زمـ أ د دأرنمٚمٜمؿ فمعم َمًتٛم٥م 

أنما٣مر ) ج 910هاا/ 298إٞماف دم ؽماٛم٥م : ددم ذيمؽ يٗمقث ازمـ ضمٝما٣مح، ايمٖمرار

اخلٌٝمث٣مح فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح دؽمٔمٝمد زمـ َمًتٛم٥م فمعم ومرذ ومػمة دومرذ ومرؿمٌا٥م 

همرومٔما٦م ، همخرج فمٝمًك زمـ أ د ؿم٣ميم٣ٌمز هلؿ همٙمحٗمٜم  زمٗمري٥م َمْمٛم٣مٞم٥م َمـ ومػمة

ة فمعم هنر أيم٥ٌم اٞم٘مُمػ هل٣م اخلٌٝمث٣مح همٗمتؾ َمـ أصح٣مهب  زمٝمٛمٜمؿ ضمرب ؾمديد

 . (4)( َمٗمتٙم٥م فمٓمٝمٚم٥م دديمقا َمٛمٜمزَمكم دأضطمذ فمٙمٚمٜمؿ دَمّمقا فمعم نمغم هداي٥م

دٞمٓمراز ؼمهٝم٥م ومػمة زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٗمرؿم٥ٌم همٗمد ىم٣مٞما٦م أدث طمْماقة وما٣مج هبا٣م    

زمٔماد سمقيمٝماف ( ج 961-912هاا/ 350-300) اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م

ؽمؾ دزيرخ ايمٗم٣مئد أزم٣م ايمٔم٣ٌمس أ د زمـ حمٚمد زمـ أع ددم أدث صمٙمقؽمف أح أر

                                                 

 . 168ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275تبع، )يًشكب١ املك( 1

 . 168ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275يًشكب١ ( ابٔ سٝإ، املكتبع، )2

 . 2/146( ايبٝإ املػشب، 3

; ٜٓعش أٜلّا: ابٔ  168ّ(  ق  912-888ٖـ /  300-275املكتبع، )يًشكب١ ( 4
 . 2/147عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 
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ج يمٙمٗمّم٣مء فمعم اخلا٣مرصمكم همٝمٜما٣م  912ها/ 300فمٌدة إلم ىمقرة ومػمة ؽمٛم٥م 

 . (1)فمعم ايمدديم٥م همٟمىمٚمؾ َمٜمٚمتف زمٛمج٣مح

دؽم٣مرع ايمٔمديد َمـ أه٣مرم ىمقرة ومػمة إلم اغٞمّم ج إلم صمٝمش اإلَما٣مرة    

ٗمٝما٣مدة صا٣مضم٤م همٔمٛمدَم٣م أرؽماؾ اؼَماغم ومقاسماف زم، ظمح٣مرزم٥م اخل٣مرصمكم فمٙمٝمٜم٣م

ذؿمتف وم٣مؽمؿ زمـ ديمٝمد ايم٘مٙمٌل يمٖمت  إؾمٌٝمٙمٝم٥م دايمٗمّم٣مء فمعم اخل٣مرصمكم همٝمٜم٣م 

: دئمٙمؾ ازماـ ضمٝما٣مح ذيماؽ زمٗمقيماف، اٞمّمؿ إيمٝمف ايمٔمديد َمـ أه٣مرم ىمقرة ومػمة

ايماذر هاق صا٣مضم٤م ، داٞمحا٣مش إلم ايم٘مٙمٌال َماٛمٜم ، ضمِمـ وماػمة) همٌٝم٦م

َماٛمٜمؿ حيٝماك ، فمدد َمـ ؾمٝمٔمتف َمـ ذدر ايمْم٣مفم٥م ؾم٣مَمل دأَماقر، ايمًٙمْم٣مح

دهذا ايمٛمص يقو  أح فمدد أهؾ ، (2)(...ر دازمـ أع فمٚمراح دنمغممه٣ماخلْم٣م

ايمُم٣مج دزمٛمل أَمٝم٥م دم ومػمة ىم٣مح ىمٌغماز دأح ايمُمخِمكم أفمالخ رزم  ىما٣مٞمقا َماـ 

أيّما٣مز  ٜفظـش دهق َم٣م ، ايمزفم ء همٝمٜم٣م داظمٔم٣مروكم يم٘مؾ طمردج فمعم ايمًٙمْم٥م

فمدج رؽمقخ ومدج اخل٣مرصمكم فمعم اإلَم٣مرة دم ىمقرة وماػمة ؿمٝمٙما٥م َمادة ضم٘ماؿ 

 . فمٌد اهلل شمؿ هفم٥م اٞمّم َمٜمؿ إلم ومقات اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧ماؼَمغم 

دىم٣مح وم٣مئد صمٝمش اإلَم٣مرة وم٣مؽمؿ زماـ ديمٝماد ايم٘مٙمٌال فمًا٘مر دم وماػمة    

 (4) حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ احلجا٣مج Carmona  (3)ي٣ًمٞمدخ دم ص٣مضم٤م ومرَمقٞم٥م

                                                 

 . 53ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300ابٔ سٝإ، املكتبع )( 1

 . 71ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 2

( قش١َْٛ ٖٚٞ نٛس٠ باألْذيع ٜتـٌ عًُٗا ب ػب١ًٝٝ غشبٞ قشطب١ ٚػشقٞ 3

 . 225إػب١ًٝٝ، ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

إػب١ًٝٝ  ( ٜٓتظب بٓٛ اذتذاز إىل قب١ًٝ رتِ ايعشب١ٝ ٚناْ  ـِ َٛاطٔ يف4

ٚقشَْٛــ١ ٚعٓــذَا اكـــطشب  األَــٛس يف ايٓـــف ايجـــاْٞ َــٔ ايكــشٕ ايجايـــح       

ــشاِٖٝ بــٔ اذتذــاز ايًخُــٞ عًــ٢         اـذــشٟ اطــتٛىل أســذ سدــاالتِٗ ٖٚــٛ إب

إػب١ًٝٝ ٚقش١َْٛ ٚأطع إَاس٠ ي٘ ٖٓاى ػب٘ َظتك١ً عٔ سه١َٛ قشطب١ ٚبعذ 

   ٛ ْــ١ ٚفاتــ٘ تــٛىل ابٓــ٘ عبــذ ايــشمحٔ إػــب١ًٝٝ ٚستُــذ بــٔ إبــشاِٖٝ عًــ٢ قشَ
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َمـ أصمؾ جتٚمٝمع صمٝمقؾمف ومٌؾ أح يتجف ٞمحق إؾمٌٝمٙمٝم٥م ظمٗم٣مرفم٥م ازمـ ضمٖمِماقح 

ددم سمٙمؽ اؼشمٛم٣مء ضما٣مدث ، (1) ٜم٣م ظم٣ًمٞمدة ضمٙمٝمٖم٥م أ د زمـ َمًٙمٚم٥مايمذر ىم٣مح همٝم

فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح أح يٛمتٜمز همرص٥م َمٛمٜمؿ همٜم٣ميمٜمؿ دم ومػمة ددومٔما٦م زمٝماٛمٜمؿ 

اؼمض   ٌصُمع ضمرب صٔم٥ٌم اهنزج همٝمٜم٣م ازمـ ضمٖمِمقح ضمتاك حلاؼ زمٚمٗمارخ ضمِماـ زمض

: دومد فمٙمؼ ازماـ ضمٝما٣مح فماعم ذيماؽ زمٗمقيماف، ج 913ها/ 301دذيمؽ ؽمٛم٥م 

إؾمٌٝمٙمٝم٥م همٟمصم٣مز ايمٛمٜمر دومِمد ضمِماـ وماػمة  دسمٗمدج ازمـ ضمٖمِمقح َمـ َمديٛم٥م)

دىم٣مح همٝمف حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمج٣مج دوم٣مؽمؿ ، رصم٣مء أح يٛمتٜمز َمٛمف همرص٥م

زمـ ديمٝمد ايم٘مٙمٌل همٝمٚمـ اصمتٚمع إيمٝمٜم  َمـ رصم٣مث ايمْم٣مفم٥م دضمُماؿ ايمًاٙمْم٣مح ا

همٛم٣مزهلؿ فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح دزمرزدا إيمٝماف ددومٔما٦م ، ايمذيـ زمٔمثٜمؿ َمـ ومرؿم٥ٌم

تاؾ رصم٣ميماف  زمٝمٛمٜمؿ ضمرب صٔم٥ٌم اهنزج فمٛمٜم٣م ازمـ ضمٖمِمقح همقلم َمدزمراز وماد ومض

خ هٗمف غ يٙمقر فمعم أضمد ضمتاك حلاؼ ، دهمؾظ ضمدظ رع همٚمرظ فمعم دصمٜمف داغظسم٣ٌمع يض

ديتّم  َمـ ٞمص ازمـ ضمٝم٣مح أح أهؾ ومػمة ىم٣مح هلؿ ددر ىمٌاغم دم ، (2)(زمٗمٙمٔمتف

ِ  َمٗم٣مرفم٥م ازمـ ضمٖمِمقح ضمٝم٧م أؽم هؿ ازمـ ضمٝما٣مح أهاؾ ايمْم٣مفما٥م  بٓــشتٗ

ة أضمداشم٣مز ىمٌغمة ؿمٝمٙما٥م دزمٔمد ذيمؽ   سمُمٜمد ىمقرة ومػم، صمٝمش ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم

                                                                                                
ٚاطتُشٚا يف ريو ست٢ عٗذ عبذ ايشمحٔ ايجايح ايزٟ قل٢ ع٢ً إَاستِٗ، 

 . 334-1/331ٜٓعش: عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 

( ثاس بٓٛ اذتذاز يف إػب١ًٝٝ أٜاّ األَ  عبذ اهلل ٚاطتكٌ إبشاِٖٝ بٔ اذتذاز 1

٠ فٝٗــا، ٚبعــذ ٚفــا٠ إبــشاِٖٝ ،ًفــ٘ ابٓــ٘ عبــذ ايــشمحٔ بــٔ إبــشاِٖٝ، ٚبعــذ ٚفــا  

ّ دفـع أًٖـٗا أ،ـاٙ ستُـذ بـٔ إبـشاِٖٝ بـٔ اذتذـاز          912ٖــ/  300األ،  ط١ٓ 

ٚٚيـٛا عًـِٝٗ سدــٌ ٜـذع٢ ستُـذ بــٔ َظـ١ًُ فخـشز ستُــذ بـٔ إبـشاِٖٝ بــٔ         

اذتذاز إىل قش١َْٛ ٚتظًِ أمحذ بٔ َظ١ًُ إػب١ًٝٝ ٚقاّ األ،  مبشايفـ١  

ّ عٓــذَا  913ٖـــ/  301عُـش بــٔ سفـــٕٛ كــذ قــٛات اإلَـاس٠ بكــٞ ستــ٢ طــ١ٓ   

ابٔ سٝإ، ٓ  قٛات اإلَاس٠ َٔ ايكلا٤ ع١ًٝ ٚاقتٝادٙ إىل قشطب١، ٜٓعش: مته

 . 81-69ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )

 . 72ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع ) ( 2
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 . فمٜمد فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م ايمٛم٣مس َم٣م ئمٛمل اؽمتٗم٣مَم٥م اؼَمقر هب٣م

ديْم٣ميمٔمٛم٣م ازمـ ضمٝم٣مح َمـ طمالث احلٗم٥ٌم ايمتل دصٙم٦م إيمٝمٛم٣م َماـ سم٣مرخياف دم 

 – 300أر اظمدة زمكم ؽمٛم٥م ) زمداي٥م ايمٗمرح ايمرازمع اهلجرر / ايمٔم٣مذ اظمٝمالدر

فمٝمٛمتٜمؿ ضم٘مقَما٥م زمٟمؽم ء فمدد َمـ ايمقغة ايمذيـ ( ج 941-912ها/  330

ج  ومضًاٚم٦م ىماقرة وماػمة إلم  929هاا/ 317همٖمل ؽماٛم٥م ، ومرؿم٥ٌم فمعم ومػمة

دضمِمـ ، شمالشم٥م أوم٣ًمج ضم٣مرضة زمٝم٣مٞم٥م دَم٣م يٙمٝمٜم٣م درمظ فمٙمٝمٜم٣م أ د زمـ ذاضمٝمؾ

أَما٣م زما٣مومل ، زمالر دأضمقازخ أؽمٛمدت دغيتف إلم ؽمٔمٝمد زمـ أع ايمٗم٣مؽمؿ اخل٣مث

ايم٘مقرة همقرمَّ فمٙمٝمٜم٣م ؿمرهم٥م زمـ فمٌد ايمر ـ
ج  930هاا/ 318ددم ؽماٛم٥م ، (1) 

جؾ ؼع ايمُمٔمراء زمـ أع فمٌد ايمر ـ فمعم َمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م  زما٣مومل  إلمٚمل ٜؼـش   (2)ؽمض

زث أزمق ايمُمٔمراء زمـ فمٌد ايمر ـ فمـ  934ها/ 323ددم ؽمٛم٥م ، اظمٛم٣مؿمؼ ج فمض

زث فمٌٝمد اهلل زمـ َمقؽمك فمـ ىمقرة ومػمة  دهذا ئمٛمل أح ، (3)َمديٛم٥م زمٝم٣مٞم٥م ىم  فمض

ديم٘مـ   يقوا  ايماٛمص َماـ أزم٣م ايمُمٔمراء اؽمتٚمر دم دغيتف مخس ؽمٛمقات 

كم َم٘م٣مٞم٥م دٞمٖمس احل٣مث فمـ زم٣مومل ايم٘مقرة ج  939/ هاا 328ددم ؽماٛم٥م ، فمض

ٔمؾ َم٘م٣مٞم٥م حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ  زث وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمر ـ فمـ ىمقرة ومػمة دصمض فمض

د  سممم اظمِم٣مدر ايمتل زمكم أيديٛم٣م إلم سمراصمؿ ه٠مغء ايمذيـ سمقيمقا ، (4)زمـ زمٗمٝم٥ما

دايمذر سما٠مذخ هاذخ ، ازمـ ضمٝم٣محومػمة طمالث اظمدة ايمتل دصٙمتٛم٣م َمـ َمٗمتٌس 

ايمتٔمٝمٝمٛم٣مت هق أح ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم فمٚمٙما٦م فماعم سمٗمًاٝمؿ ايم٘ماقرة إلم فمادة 

دىمذيمؽ رزم  ومٙمؼ ضم٘مقَما٥م ، دغي٣مت َم٣م ئم٘مس اسم٣ًمفمٜم٣م دسمراَمل أؿمراهمٜم٣م

ومرؿم٥ٌم َمـ اؼدو٣مع همٝمٜم٣م أد يمٙمحٝمٙمقيم٥م ددح مت٘مكم ايمٔم ث اختا٣مذ ٞمٖماقذ هلاؿ 

                                                 

 . 253ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 1

 . 285ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 2

 . 377ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300) املكتبع( 3

 . 462ّ( ق  941-912ٖـ/  330 – 300املكتبع )( 4
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ٝمف ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم هبذخ ددم ىمالمه٣م سمٔم٘مس اغهت ج ايم٘مٌغم ايمذر سمقيم، هٛم٣مت

أيا٣مج احل٘ماؿ  –فماعم َما٣م يٌادد –شمؿ إح سمٙمؽ ايمتٗمًاٝم ت اؽماتٚمر ، اظمٛمْمٗم٥م

همٔمٛمدَم٣م اؽمتٗمٌؾ ايمقهمقد ، ج( 976-961ها/ 366-350)اظمًتٛمٌم زم٣مهلل

ايم٘مقر اظمٜمٛمئكم يمف دم ومرؿم٥ٌم ىم٣مح دهمد ىمقرة ومػمة يت٘مقح َمـ شمالشما٥م َمٛما٣مؿمؼ 

 . (1)ومػمة دزمٝم٣مٞم٥م دزمالر: هل

٥ٌم اؽمتٚمرت زمٔمد ذيمؽ يمٔمدج ذىمر اظمِم٣مدر ديٌدد أح ومٌّم٥م ضم٘مقَم٥م ومرؿم

همٖمال ؽماٛم٥م ، أضمداث َمٜمٚم٥م دومٔم٦م همٝمٜم٣م داؽماتٚمر دغء ايمٛما٣مس دؿما٣مفمتٜمؿ

ؽماقاضمؾ اؼٞمااديمس  Normana  (2)ج ها٣مصمؿ ايمٛمقرَما٣مح 970هاا/ 360

هم٣مؽمتٛمٖمر اخلٙمٝمٖم٥م اظمًتٛمٌم زم٣مهلل ايمٛم٣مس يمٗمت٣مهلؿ داؾمؼمت أه٣مرم ىمقرة ومػمة دم 

قؽمػ ايمذر دومػ حت٦م يمقاء سمٙمؽ اظمحٙم٥م دىم٣مٞمقا زمٗمٝم٣مدة وم٣موٝمٜم٣م حمٚمد زمـ ي

ددم ايمًاٛم٥م ٞمٖمًاٜم٣م اؽماتٗمٌؾ ، (3)اجلٝمش دهق يتٙمق آي٣مت َمـ ايمٗمرآح ايم٘مريؿ

اخلٙمٝمٖم٥م دهمقد أهؾ اؼٞمديمس ايمذيـ ومدَمقا فمٙمٝمف ظمُم٣مهدة دهمد اظمٕمارب َماـ 

 . (5) دم زمالط اخلٙمٝمٖم٥م دىم٣مح دم َمٗمدَمتٜمؿ دهمد ىمقرة ومػمة (4)زٞم٣مسم٥م

 (6)يًٚمك زم٣ميمٖمتٛما٥م دزمٔمد ؽمٗمقط ايمدديم٥م ايمٔم٣مَمري٥م دـمٜمقر دم اؼٞمديمس َم٣م

                                                 

 . 201ّ( ق  974-970ٖـ /  364-360يًشكب١ املكتبع )ابٔ سٝإ، ( 1

ٚسد امسِٗ يف املـادس األْذيظ١ٝ االسدَإْٝٛ أٚ اجملٛغ ِٖٚ طهإ ايؼُاٍ ( 2

ايبششٟ ٖٚـِ ٜظـتٗذفٕٛ    َٔ ايذٍٚ االطهٓذْاف١ٝ ايزٜٔ اػتٗشٚا بٓؼاطِٗ

املٓاطل ايظاس١ًٝ املهؼٛف١ ٚغ  احملـ١ٓ، ٜٓعش ايتفاؿٌٝ: اذتذٞ، ايتاسٜخ 

 . 240-227األْذيظٞ، ق 

 . 26-25ّ( ق  974-970ٖـ /  364-360يًشكب١ املكتبع )ابٔ سٝإ،  ( 3

( ٜٓعش ايتفاؿٌٝ عٔ اطتكباٍ ٚفذ صْات١ َٚعِٗ دعفش بٔ عًٞ بٔ محذٕٚ يف 4

ّ( ق  974-970ٖـــ /  364-360يًشكبــ١ املكتــبع )ٔ سٝــإ، ابــاألْــذيع: 

 . 243- 2/242ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  ; 56-57

 . 57ّ( ق  974-970ٖـ /  364-360يًشكب١ املكتبع )ابٔ سٝإ،  ( 5

ّ 1008ٖـ/399ٜكـذ بايفت١ٓ ٖٞ املذ٠ اييت تً  طكٛط ايذٚي١ ايعاَش١ٜ ط١ٓ ( 6



97 

دم زمداي٥م ايمٗمرح اخل٣مَمس اهلجرر/احل٣مدر فممم اظماٝمالدر دَما٣م سمالها٣م َماـ 

صمدياد دم  عــش ج زمادأ  1030هاا/  422ؽمٗمقط اخلالهم٥م اؼَمقي٥م ؽماٛم٥م 

 Taifas, Losاؼٞمديمس أؿمٙمؼ فمٙمٝمف اظم٠مرطمقح فمٌم ددياالت ايمْمقائاػ 

دأضمًـ دصػ هلذا صم٣مء فمعم يم٣ًمح  ج 1091-1030ها/ 422-484)

ٞمٗمقث دزم٣مهلل اغؽمتٔم٣مٞم٥م دَمٛمف احلاقث دايمٗماقة ذها٤م : )إذ وم٣مثازمـ اخلْمٝم٤م 

داغهمؼماة إلم ضمٝم٧م   يذه٤م ، داغٞمُمٔم٣مب، أهؾ اؼٞمديمس َمـ اغٞمُمٗم٣مة

َمع اَمتٝم٣مزها٣م زم٣مظمحاؾ ايمٗمريا٤م داخلْما٥م اظمجا٣مدرة ، ىمثغم َمـ أهؾ اؼومْم٣مر

ٌظ٣مد ايمِمٙمٝم٤م ، دغ دم اإلَما٣مرة ؽما٤ٌم، يمٝمس ؼضمدهؿ دم اخلالهما٥م إرث، يمٔم

اومتْمٔمقا اؼومْم٣مر ، دغ دم ذدط اإلَم٣مَم٥م َم٘مت٤ًم، ٞم٤ًمدغ دم ايمٖمردؽمٝم٥م 

، دصمٛماددا اجلٛماقد، دصمٌقا ايمٔم غت داؼَمِم٣مر، داومتًٚمقا اظمدائـ ايم٘م٣ٌمر

، دىمتٌا٦م فماٛمٜمؿ ايم٘متا٣مب اؼفماالج، داٞمتحٙمقا اؼيمٗما٣مب، دومدَمقا ايمٗمّم٣مة

دؾماٜمدت زمقصماقب ، دددٞم٦م زمٟمؽما ئٜمؿ ايمادداديـ، دأٞمُمدهؿ ايمُمٔمراء

، دسمقؽماٙم٦م إيماٝمٜمؿ ايمٖمّماالء، يمٔمٙما ءددومٖم٦م زمٟمزمقاهبؿ ا، ضمٗمٜمؿ ايمُمٜمقد

دنمٖمؾ يمٝمس دم ، دجمٛمد نمغم حمٌقب، دزمرزمرر جمٙمقب، دهؿ َم٣م زمكم جمٌقب

دغ حلارب احلاؼ ، َم٣م َمٛمٜمؿ َمـ يرى أح يًٚمك شم٣مئراز ، ايمناة زمٚمحًقب

ضمتاك يتٔماكم َماـ ، أومٝمؿ فمعم َما٣م زمٝمادر: دومِم٣مرذ أضمدهؿ يٗمقث، َمٕم٣ميراز 

دغ ، زيز   يٗمٌؾ فمٙمٝمافديمق صم٣مءخ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔم، يًتحؼ اخلردج زمف إيمٝمف

، دطمٙمٖمقا آشما٣مراز ، ديم٘مٛمٜمؿ اؽمتقهمقا دم ذيمؽ آصم٣مغ دأفم راز ، يمٗمل طمغماز يمديف

دَمقهماؼ ، َٚشتلـ٢ ، دَمٔمتّماد، َمـ َمٔمتٚماد، دإح ىم٣مٞمقا   ي٣ٌميمقا انمؼمارا

                                                                                                

ّ، 1030ٖــ / 422 األْـذيع طـ١ٓ   ّ ست٢ ْٗا١ٜ ارتالف١ األ١َٜٛ يف1008ٖـ/399

; ابــٔ  71; املشانؼــٞ، املعذــب، ق  16ٜٓعــش: ايعــزسٟ، تشؿــٝع األ،بــاس، ق   

 . 2/253; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  1/155طعٝذ، املػشب يف س٢ً املػشب، 
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 . (1)(دَمتقىمؾ، دٞم٣مس، دَمٛمِمقر، دَمًتٔمكم، دَمًتٓمٜمر، دَمًت٘مٖمل

ـ ٞمِمٝم٤م ده٘مذا اٞمٗمًٚم٦م اؼٞمديمس إلم دديالت هم٘م٣مٞم٦م ىمقرة ومػمة َم

 ها 483- 403ايمذيـ ضم٘مٚمقا اظمٛمْمٗم٥م يمٙمٚمدة َمـ  (2)زمٛمل َمٛم٣مد ايمِمٛمٜم٣مصمٝمكم

دزماذيمؽ  (4)دومد اَمتدت ضمددد دديماتٜمؿ إلم صمٝما٣مح، (3) ج 1012-1090/

ددم أداطمر فمٜماد ضمٌاقس ، (5)همٗمد أصٌح٦م ومػمة دَمٛمْمٗمتٜم٣م وٚمـ دديمتٜمؿ

رازمع ضم٘م٣مج زمٛمل زيارر ( ج 1074-1037ها/ 467-429)زمـ زم٣مديسا

ث اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمف يتدطمٙمقح دم ؾم٠مدح ايمدديم٥م دذيمؽ دم نمرٞم٣مؿم٥م أطمذ فم 

ايمذر دصٖمف ازماـ  (6) همٖمل دزارة ايمٛم٣مي٥م، زم٤ًٌم إؿمالة يد دزراءخ دم احل٘مؿ

  Priegoسمااآَمر صاا٣مضم٤م زم٣منماا٥م (7)( زمٟمٞمااف احلاا٣مىمؿ ددح ايمًااٙمْم٣مح) زمٙمٗمااكم

همٔماالز ، فمعم اإليٗم٣مع زم٣ميمٛم٣ميا٥م Guadixدص٣مضم٤م ومػمة دص٣مضم٤م دادر آش 

يذىمر ازمـ زمٙمٗمكم اؽمؿ ص٣مضم٤م ومػمة داىمتٖمك زم٣ميمٗمقث  د ، (8)مت٘مٛمقا َمـ ومتٙمف 

                                                 

 . 140-2/139أعُاٍ األعالّ، ( 1

ٜٓعش عٔ ْظب بين َٓاد يف غشْاطـ١: ابـٔ سـضّ، مجٗـش٠ أْظـاب ايعـشب، ق       ( 2

 .317; ايكًكؼٓذٟ، ْٗا١ٜ األسب، ق  6/238; ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب،  495

ٜٓعــش ايتفاؿــٌٝ عــٔ دٚيــ١ بــين َٓــاد: عٓــإ، دٚيــ١ اإلطــالّ يف األْــذيع،          ( 3

2/120-146 . 

; ايطٜٛــٌ،   1/238; ابــٔ ارتطٝــب، اإلساطــ١،     34ابــٔ بًكــني، ايتبٝــإ، ق    ( 4

 . 133، 2/126يع، ; عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذ 108ممًه١ غشْاط١، ق 

 . 2/210( ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ، 5

ٕ ايٓا١ٜ عبًذ يًُعتلذ بٔ عباد ٚاتِٗ بايتآَش عًٝ٘ ففش إىل سبٛغ بٔ ( 6 نا

بــادٜع ايــزٟ قشبــ٘ ٚسعــٞ عٓــذٙ ستــ٢ اطــتٛصسٙ بعــذ َكتــٌ ٚصٜــشٙ ايٝٗــٛدٟ    

 . 36-35ٜٛطف بٔ ْػشاي١، ٜٓعش: ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق 

 . 44ايتبٝإ، ق ( 7

 . 47-46ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق ( 8
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دفمعم أي٥م ضم٣مث هم١مح ذيمؽ يدث فماعم سمٛما٣مَمل ٞمٖماقذ أديمئاؽ  ،(1)إٞمف ازمـ ئمٝمش 

 . ايمقغة دم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ دَمٛمٜمؿ ص٣مضم٤م ومػمة

ديٌدد أح ص٣مضم٤م ومػمة زمٔمد َم٣م صمرذ زمٝمٛمف دزمكم ضمٙمٌاقس زماـ زما٣مديس 

نمرٞم٣مؿما٥م  رصمع إلم زمٙمدخ دأطمذ يراوم٤م اظمقومػ دَم٣م ي٠مدث إيمٝمف أَمر احل٘مؿ دم

زم٤ًٌم سمُمت٦م ايم٘مٙمٚم٥م دسمٖمرة ايمٛم٣مس فمـ أَمغمه٣م ايمذر   يْمؾ زماف ايمقوما٦م 

همتًٙمؿ ضم٘مؿ نمرٞم٣مؿم٥م زمٔمد ضمٖمٝمدخ ، (2)ج 1074ها/ 467ىمثغماز إذ سمقدم ؽمٛم٥م 

دوماد ( ج1090-1074هاا/  483- 467) ضمٖمٝمدخ فمٌد اهلل زماـ زمٙمٗماكم

ىما٣مح فمٌاد اهلل زماـ زمٙمٗماكم صم٣ٌمٞما٣مز َمٕمتٚماد : )دصٖمف ازمـ اخلْمٝما٤م زما٣ميمٗمقث

، (3)( َمقصاقهم٣مز زم٣ميمّمأمػ، زاهداز دم ايمٛم٣ًمء، فمـ اخلٝمؾَمت٘م٣مؽمالز ، ايمًٝمػ

ددم أي٣مَمف ؤمٖم٦م دديم٥م زمٛمل َمٛم٣مد ايمِمٛمٜم٣مصمٝمكم دم نمرٞم٣مؿم٥م دسم٘م٣ميم٤م فمٙمٝمٜما٣م 

 (5)دىم٣مح أدث ايمْم٣مَمٔمكم هب٣م هق اظمٔمتٚمد زمـ فمٌا٣مد، (4)زمٗمٝم٥م دديالت ايمْمقائػ

شماؿ  (6)ج 1074هاا/ 467ضم٣مىمؿ إؾمٌٝمٙمٝم٥م ايمذر اؽمتقلم فمعم ومرؿمٌا٥م ؽماٛم٥م 

ٝمف ازمـ زمٙمٗماكم زماٟمح ها٣مصمؿ وماقات اظمٔمتٚماد داؽماتْم٣مع صمٝم٣مح دومػمة همرد فمٙم

                                                 

 . 46ايتبٝإ، ق ( 1

ٖـ/  467ا،تًف يف ط١ٓ ٚفا٠ سًبٛغ بٔ بادٜع ٚايشادح إٔ ريو نإ ط١ٓ ( 2

 . 169ّ، ٜٓعش: ايطٌٜٛ، ممًه١ غشْاط١، ق  1074ٖـ/ 

 . 2/290; ٜٓعش أٜلّا: اإلساط١،  2/213أعُاٍ األعالّ، ( 3

أٜاّ عبذ اهلل بٔ بًكني: ابٔ ارتطٝب،  ٜٓعش املضٜذ عٔ ساي١ دٚي١ بٝين َٓاد( 4

;  177-171; ايطٜٛــٌ، ممًهــ١ غشْاطــ١، ق    214-2/212أعُــاٍ األعــالّ،  

 . 146-2/142عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 

ّ ستـ٢ د،ـٍٛ    1068ٖــ / 461سهِ املعتُـذ بـٔ عبـاد دٚيـ١ إػـب١ًٝٝ َـٔ طـ١ٓ        ( 5

ّ،  1096ٖــ / 488ٚفات٘ ّ، ٚناْ   1091ٖـ/484املشابطني إيٝٗا ٚاعتكاي٘ ط١ٓ 

; ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ،  68-2/52ٜٓعش: ابٔ األباس، اذت١ً ايظ ا٤، 

2/154-162  . 

 . 155/ 2( ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ، 6



111 

، دىم٣مح ىمال اجل٣مٞمٌكم ومد اؽمتٔم٣مح زم٣ميمٛمِم٣مرذ فمعم اػطمر، اؽمؼمصم٣مع ومػمة َمٛمف

-458)هم  ىم٣مح َمـ اظمٔمتٚمد أح سمٔم٣مومد َمع َمٙمؽ ومُمت٣ميم٥م ايمٖمقٞمًق ايمًا٣مدس

، (1)فمعم اصمتٝم٣مح نمرٞم٣مؿم٥م فمعم َمٌٙمغ َمـ اظما٣مث( ج 1108-1065ها/ 502

 أيديٛم٣م فمـ ضم٣ميم٥م وماػمة ديم٘ماـ يٌادد أح فم هلا٣م د  سمرد دم اظمِم٣مدر ايمتل زمكم

ضم٣مديمقا اغؽمتٗمالث همٝمٜم٣م دسمٟمرصمح٦م دغءا ؿ زمكم ايمٗماقذ اظمجا٣مدرة هلاؿ 

 ,Almoravidesَمثؾ زمٛمل فم٣ٌمد دزمٛمل َمٛم٣مد ضمتك ؽماٗمقؿمٜم٣م زمٝماد اظمارازمْمكم 

Los   ديٌدد أح اظمرازمْمكم دطمٙماقا وماػمة أشمٛما٣مء ، (2)ج 1090/ ها 483ؽمٛم٥م

 . (3)ج1091ها/ 484فمٙمٝمٜم٣م ؽمٛم٥م  سمٗمدَمٜمؿ إلم ومرؿم٥ٌم داؽمتٝمالئٜمؿ

دفمعم ايمرنمؿ َمـ فمدج دردد ٞمِمقص َم٣ٌمذة فمـ ضم٣ميم٥م ىماقرة وماػمة دم 

ايمٔمٜمد اظمرازمْمل إغ أهن٣م فمعم َم٣م يٌدد   سمٛمٔمؿ زم٣مهلددء ؿمقيالز زمٔمد دطمقهلا٣م دم 

ضمقز ؿ دذيمؽ زم٤ًٌم اضمتداج ضمدة ايمٌماع َمع ايمدديالت ايمٛمٌماٞمٝم٥م ايمتل 

دي٣مز صمديداز يمٛمٖمقذه٣م ايمذر أطمذ يتٚمادد رأت دم فمٌقر اظمرازمْمكم إلم اؼٞمديمس حت

٤م ؽماٗمقط ؿمٙمٝمْمٙماا٥م دم أياادهيؿ ؽمااٛم٥م فمٗماا Iberiaدم ؾما٥ٌم اجلزياارة اؼيٌغمياا٥م 

ٞ دومد طم٣مض ايمْمرهما٣مح ، ج 1085/ ها478 اغؽما٣ٌمين داظمرازمْمال  ايٓــشاْ

اإلؽمالَمل َمٔم٣مرت فمٛمٝمٖم٥م فمعم أرض اؼٞمديمس اإلؽماالَمٝم٥م فم٣مٞما٦م طمالهلا٣م 

                                                 

 . 2/143; عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع،  53( ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق 1

2 )  ٗ ِ ايــيت ٚطــذ أسناْٗــا،  ٜٛطــف بــٔ تاػــفني أَــ  املــشابطني َٚؤطــع دٚيــت

ٚنإ ي٘ دٚس نب  يف فـتح بعـض َٓـاطل املػـشب َٚـٔ ثـِ األْـذيع إر عـرب         

إيٝٗا ظٝؽ نب  بعذ اطتٓذاد األْذيظـٝني بـ٘، ٚمتهـٔ َـٔ إذتـام ٖضميـ١       

نب ٠ بكٛات ممًه١ قؼـتاي١ بكٝـاد٠ ايفْٛظـٛ ايظـادغ يف َعشنـ١ ايضالقـ١       

حتـ  سهُـ٘، ٚتـٛيف طـ١ٓ     ّ، بعذٖا قاّ بتٛسٝذ األْـذيع   1086ٖـ/  479ط١ٓ 

; ابـٔ أبـٞ    476-3/468ّ، ٜٓعش: ابٔ ،ًهإ، ٚفٝات األعٝـإ،   1106ٖـ/  500

 . 156-136صسع، األْٝع املطشب، ق 

 . 110ابٔ بًكني، ايتبٝإ، ق ( 3
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 . اظمدح اؼٞمديمًٝم٥م َمرارة احلردب دديال ٣م

ايمث٣مين فممما اظماٝمالدر وما٣مج /ٖمل ايمرزمع اؼدث َمـ ايمٗمرح ايم٣ًمدس اهلجررهم

هااا/  529-499) ايمٖمقٞمًااق اؼدث اظمحاا٣مرب  Argonَمٙمااؽ أرانمااقح

زمحٚمٙم٥م َمدَمرة اطمؼمة طمالهلا٣م اؼٞماديمس َماـ ؾما هل٣م إلم ( ج 1105-1134

ج َمااـ  1125هااا/  519إذ ؽماا٣مر زمجٝمُمااف دم أدث ؾماأم٣ٌمح ؽمااٛم٥م ، صمٛمقهباا٣م

، نمرٞم٣مؿم٥م دم ومقة خمت٣مرة َمـ أرزمٔم٥م آغب َمٗم٣مسمؾإلم َمديٛم٥م   Saragosaهومًْم٥م

دفمادد َماـ ( صم٣مؽماتقح در زمٝما٣مرح) دؽم٣ممه٦م َمٔمف ايمٗمقات ايمٖمرٞمًاٝم٥م زمٗمٝما٣مدة

دوماد ، Huesca  (1)رصما٣مث ايماديـ دم َمٗمادَمتٜمؿ أؽماٗمػ هومًاْم٥م ددؾماٗم٥م

أد  ٜٓتــشٚا سمٔم٣مهددا يمٝمٔم٣مز دحت٣ميمٖمقا زم٣مإلٞمجٝمؾ فمعم أح يٖمر أضمد َماٛمٜمؿ ضمتاك 

 .  (2)يٚمقسمقا

ايمٛمٌماٞمٝم٥م خمؼموما٥م اؼٞماديمس َماـ ؾما هل٣م إلم  ده٘مذا حترىم٦م اجلٝمقش

ديِمػ ازمـ اخلْمٝما٤م اظمقوماػ فماعم ، صمٛمقهب٣م ضمتك فمً٘مردا فمعم نمرٞم٣مؿم٥م

، زمٕمرٞم٣مؿما٥م دم اؽماتدفم٣مئف (3)همٌدأ  زمحا٧م اظمٔم٣مهادة : )أزمقاب نمرٞم٣مؿم٥م زمٗمقيمف

، همٟمفمٝما٣مهؿ ذيماؽ،  دهاؿظ أَمغمها٣م زمتثٗماٝمٖمٜمؿ، هم٣مهمتّم  سمدزمغمهؿ زم٣مصمتالزماف

تاف فماعم ىماؾ دوماد أضمادوم٦م صمٝماقش ، ؿمرياؼ دصمٔمٙمقا يتًاٙمظٙمقح إلم حمٙمظ

ائرة، اظمًٙمٚمكم َمـ أهؾ ايمٔمددة داؼٞمديمس زمٕمرٞم٣مؿم٥م ، ضمتاك صا٣مرت ىم٣ميمادظ

ت َمـ دادر آش همٛمزث ، ظمظ٣م أٞمذردا زمٕمروف، دهل دم دؽمْمٜم٣م ىم٣ميمٛمظٗمْم٥م دحترظ

                                                 

ٖٞ َٔ َذٕ ايجػش األع٢ً األْذيظٞ، ٚتكع ػشقٞ َذ١ٜٓ طشقظط١ إر تبعذ ( 1

ًـ  ; اذتُـ ٟ، ايـشٚض    195ذإ، ق عٓٗا مخظٕٛ َٝاّل، ٜٓعش: ايٝعكٛبٞ، ايب

 . 612املعطاس، ق 

 . 1/155; أػباخ، تاسٜخ األْذيع،  90/ 1ابٔ ارتطٝب، اذتًٌ املٛػ١ٝ، ( 2

املعاٖذ٠ ِٖ ايٓـاس٣ األطبإ ايزٜٔ  ثشٚا االستفاظ بذِٜٓٗ ٚبكٛا يف املذٕ ( 3
 . 1/238األْذيظ١ٝ املفتٛس١، ٜٓعش: عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 
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ياقج فمٝماد ايمٛمظحار َماـ ، دصعمظ ايمٛم٣مس زمٕمرٞم٣مؿم٥م صالة اخلقب،  زمٗمري٥م ديم٥م

٥م ـمٜمارت أطمٌٝما٥م ، نمادخ دزمٔمٝمد ايمٓمٜمر َماـ، هذخ ايمًٛم٥م دم اؼؽمٙمح٥م داؼهبظ

دج زم٣ميمٗمٝمؾ ذة اظمديٛم٥م دومد أصماعم ، دسمقالم احلرب فمعم همرؽمخكم َمٛمٜم٣م، ايمرظ

قاد ًظ دأوما٣مج ، دأـمٙمظ٦م اؼَمْم٣مر، دسمقالم اجلٙمٝمد، دسمزاضمؿ ايمٛم٣مس زم٣مظمديٛم٥م، ايم

تف زمّمع فمممة يمٝمٙم٥م   سمنح يمف ؽم٣مرضم٥م إغظ أحظ اظمٔم٣مهدة جتٙم٤م ، ايمٔمدد زمٚمحٙمظ

ؼرزماع زمٗماكم َماـ ذر ، فمـ اظمديٛم٥مشمؿ أومٙمع دومد ارسمٖمع ؿمٔمٚمف ، يمف اؼومقات

غ َمًتدفمٝمف إيمٝمٜما٣م، احلج٥م فم٣مج فممميـ دىمٌاغمخ ئمارب زما٣مزمـ ، زمٔمد أح سمٖمرظ

س َمف ضمتاك سمالضمٗما٦م اجلٝماقش، ايمٗمالظ قا زمٌْمئف دسمٙمقظ دأهناؿ وماد ، هم٣مضمتجظ

دَماـ ، همرضمؾ فمـ ومري٥م َمرؽما٣مٞم٥م إلم زماٝمش، دومٔمقا َمع اظمًٙمٚمكم دم اهلٙم٘م٥م

دٞم٘ما٤م ، إلم يمددزمٝم٣مٞما٥مايمٕمد إلم ايمً٘م٥م َمـ أضمقاز ومٙمٔم٥م حيِم٤م  شمؿ اسمِمؾ 

٣مٞم٥م ًظ شماؿ ، دأوما٣مج زمٗماػمة أي٣مَما٣مز  ، داجلٝمقش اظمًٙمٚم٥م دم أذي٣ميمف، إلم ومػمة دايمٙم

ت إلم زمالر دايمٔم٣ًمىمر دم أذي٣ميمف ٞمٝمًقث َم٘م٣مهمح٥م ، حترظ دؾمٝمج٥م دم همحص ايمرظ

دفمعم ايمرنمؿ َمـ أح اظمٙمؽ اؼرنمقين ، (1)( دـمٜمقرا فمٙمٝمف، َمٛم٣مدؾم٥م، دم أشمٛم٣مئٜم٣م

ذخ احلٚمٙما٥م ىمُماٖم٦م فماـ وأمػ ٞمٓماؿ إغ أح ه،   يًتْمع حتٗمٝمؼ أهداهمف

 . (2)ايمدهم٣مع دم اظمدح اؼٞمديمًٝم٥م

ديٌدد أح ومػمة ـمٙم٦م سم٣مزمٔم٥م إلم أَمراء ايمٌٝم٦م اظمرازمْمل دم ومرؿمٌا٥م دىما٣مح 

ج  1148هاا/  543ضمتك ؽماٛم٥م (3)آطمرهؿ همٝمٜم٣م هق حيٝمك زمـ فمقم زمـ نم٣مٞمٝم٥م

                                                 

 . 69-1/66; ٜٓعش أٜلّا: اذتًٌ املٛػ١ٝ،  1/23إلساط١، ا( 1

ّ يف األْذيع، ( 2  . 257; ايظاَشا٥ٞ، عالقات املشابطني، ق  3/113عٓإ، دٚي١ اإلطال

ٖٛ عت٢ٝ بٔ عًٞ بٔ غا١ْٝ َٔ قب١ًٝ ، 20ابٔ ارتطٝب، ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق ( 3

َ ٘، نإ سداّل ؿاذتّا عاسفّا با يفك٘ ٚاذتذٜح، َٚع َظٛف١ ايرببش١ٜ، ٚغا١ْٝ أ

ٖزا نإ فاسطّا ػذاعّا، أسطً٘ األَ  املشابطٞ عًـٞ بـٔ ٜٛطـف بـٔ تاػـفني      

إىل األْذيع ٚمتهٔ َٔ تٛطٝذ األَٛس فٝٗا، فعٝٓ٘ ٚايّٝا ع٢ً بًٓظ١ٝ ثِ ع٢ً 
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دفمعم ايمرنمؿ َمـ ، Almohades,Los (1)ضمٝم٧م دطمٙم٦م دم ضمقزة اظمقضمديـ 

إغ أح اظمٖم٣مدو٣مت ايمتل صمرت زمكم حيٝمك زمـ نم٣مٞمٝما٥م  فمدج دردد ٞمص َم٣ٌمذ

داظمقضمديـ ضمقث سمًٙمٝمؿ ومرؿم٥ٌم هلؿ ىم٣مٞم٦م دم إؽمتج٥م شمؿ اسمٖمؼ ايمْمرهم٣مح فمعم 

، (2)أح يًٙمؿ ازمـ نم٣مٞمٝم٥م ومرؿم٥ٌم دومرَمقٞم٥م إلم اظمقضمديـ دخيرج هق إلم صمٝما٣مح 

َما٣م ئمٛمال أهنا٣م دطمٙما٦م دم  (3) دصمٕمراهمٝم٣مز هم١مح ومػمة سمٗمع زمكم ومرؿم٥ٌم دومرَمقٞما٥م

 . ج1148ها /543دم ؽمٛم٥م ضمقزة اظمقضمديـ

  سممما اظمِما٣مدر   Almohadasددم احلٗم٥ٌم اؼدلم َمـ ايمٔمٜمد اظمقضمدر

ايمتل زمكم أيديٛم٣م إلم أضمداث دومٔم٦م همٝمٜم٣م أد إلم دغ ٣م ديمٔماؾ ذيماؽ َما٠مذ 

فمعم سمراصمع ددره٣م ٞمٓمر يمؼماصمع ددر ومرؿمٌا٥م دم ايمٔمٜماد اظمقضمادر إذ اختاذ 

إغ أح احلادث ، (4)اظمقضمددح إؾمٌٝمٙمٝم٥م اظمٗمر ايمرئٝمز حل٘مٚمٜمؿ دم اؼٞماديمس

اؼزمرز دم سم٣مريخ اظمٛمْمٗم٥م دم ايمٔمٜمد اظمقضمادر هاق َما٣م ضمادث زمٔماد هزيٚما٥م 

هاا 609ؽماٛم٥م  Las. Navas de Tolosa  (5)اظمًٙمٚمكم دم َمقومٔم٥م ايمٔمٗما٣مب

د  ئمد دم َمٗمددر ايمدديم٥م ، همٗمد سمٕمغم َمٝمزاح ايمٗمقذ دم اؼٞمديمس، ج1212/

إذ اؽماتقلم  ،(6)اظمقضمدي٥م  ٣مي٥م ايمثٕمقر اؼٞمديمًاٝم٥م َماـ هجا ت ايمٛمِما٣مرذ

                                                                                                
ـــ/542قشطبـــ١، ٚناْـــ  ٚفاتـــ٘ يف ســـذٚد طـــ١ٓ   ّ، ٜٓعـــش: املشانؼـــٞ،  1147ٖـ

ِ املٛسذٜٔ، ق; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب 196املعذب، ق ; ابٔ  41-40، قظ

  4/301ارتطٝب، اإلساط١، 

 . 40( ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق 1

 . 41( ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق 2

 ( ٜٓعش ارتاسط١. 3

 . 379( ايظاَشا٥ٞ ٚ ،شٕٚ، تاسٜخ ايعشب، ق 4

ٕ ٚقًع١ سباح، ٜٓعش: ( 5  . 416اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ٖٚٛ َٛقع ٜكع بني دٝا

يًُضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ عٔ َٛقعـ١ ايعكـاب، ٜٓعـش: املشانؼـٞ، املعذـب، ق      ( 6

; ابـــٔ ارتطٝــــب،   417-416; اذتُـــ ٟ، ايـــشٚض املعطـــاس، ق     235-236

 َٚا بعذٖا.  419; اذتذٞ، ايتاسٜخ األْذيظٞ، ق  2/270أعُاٍ األعالّ، 
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دهاذا َما٣م ، (1)دزم٣منمق  Bazaايمٛمِم٣مرذ َم٣ٌمذة زمٔمد ذيمؽ فمعم َمديٛمتل زمًْم٥م

شمؿ اؽمتقلم ايمردج زمٔمد ذيمؽ فمعم َمديٛم٥م زمًْم٥م دزم٣منمق : )أىمدخ احلٚمغمر زمٗمقيمف

دومتٙمقا ايمرصم٣مث دؽمٌقا ايمذري٥م دىم٣مٞم٦م ، دَم٣م صم٣مدرمه٣م َمـ ايمٗمرذ داحلِمقح

ديـ ؼهاؾ  همٙمؿ يٗماؿ زمٔماد ذيماؽ، هذخ ايمقومٝمٔم٥م أدث دهـ دطمؾ فمعم اظمقضمظ

أر أح ايمٗمقات ايمٛمٌماٞمٝم٥م دصٙم٦م إلم صمٛمقب ومرؿم٥ٌم  (2)(..، .اظمٕمرب وم٣مئٚم٥م

    . ضمٝم٧م ىمقرة ومػمة

ديم٘مـ ايمٛمِم٣مرذ   يتٚم٘مٛمقا َمـ اغضمتٖم٣مظ زم٣مظمٛما٣مؿمؼ ايمتال دطمٙمقها٣م دم 

ديُمغم فمٛم٣مح إلم ؽما٤ٌم ذيماؽ ، أفمٗم٣مب هزيٚم٥م اظمًٙمٚمكم دم َمقومٔم٥م ايمٔمٗم٣مب

٣مدت ايمٖماقى زماكم دومد ؽم، ديم٘مـ َمِم٣مفم٤م ايمتٚمقيـ ىم٣مٞم٦م سمتٖم٣مومؿ: وم٣مئالز 

شماؿ ىم٣مٞما٦م ايمْم٣مَما٥م ، صمٛمقد اجلٝمش ايمٓم٣مهمر، ايمذيـ اَمتألت أيدهيؿ زم٣ميمٕمٛم٣مئؿ

دسمٔمٖماـ اجلثا٧م ايمتال ، زم٣مٞمتُم٣مر ايمقزم٣مء زمٝمٛمٜمؿ َماـ صماراء اؾماتداد احلارارة

، هم٣مرسمد اظمٙمقت ايمٛمِم٣مرذ دم ومقا ؿ ٞمحق ايمُما ث، نمِم٦م هب٣م سمٙمؽ ايمقدي٣مح

، خؿدم َمقىما٤م َمٙماقىمل وا  Castillaددطمٙمقا ؿمٙمٝمْمٙم٥م فم٣مصٚم٥م ومُمات٣ميم٥م

 . (3)دأومٝمٚم٦م صٙمقات ايمُم٘مر ازمتٜم٣مصم٣مز زم٣ميمٛمٌم

زمٔمد هزيٚم٥م اظمقضمديـ دم ايمٔمٗم٣مب دطمٙم٦م دديمتٜمؿ دم َمرضمٙم٥م َمـ ايمّمأمػ 

ددم ، همُم٤م ساع داطمقم فمعم ايمًٙمْم٥م زمكم أهة زمٛمل فمٌد اظما٠مَمـ، داغٞمحالث

اؼٞمديمس حتٖمزت ايمٗمقذ اظمحٙمٝم٥م يمالٞمٖمراد زم٣ميمًٙمْم٥م دم خمتٙمػ اظمٛم٣مؿمؼ دايمثاقرة 

، ٞمٖمس ايمِماقرة ايمتال صمارت دم أداطمار فمٜماد اظمارازمْمكمفمعم اظمقضمديـ فمعم 

                                                 

١ أْذيظ١ٝ َٔ نٛس٠ ايب ٠ بني املػـشب  ٜٚطًل عًٝٗا أٜلّا باغ١، ٖٚٞ َذٜٓ( 1

; ٜاقٛت، األْذيع َٔ  14ٚايكب١ً َٓٗا، ٜٓعش: ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق 

 . 62َعذِ ايبًذإ، ق 

 . 416ايشٚض املعطاس، ق ( 2

 . 324/ 4دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 3
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دزمخِمقص ومػمة همٗمد سمٟمشمرت زم  صمرذ َماـ َمٛم٣مهمًا٣مت زماكم أزمٛما٣مء زمٛمال فمٌاد 

-595)همتقلم ضم٘ماؿ ايمدديما٥م اظمقضمديا٥م زمٔماد دهما٣مة اخلٙمٝمٖما٥م ايمٛما٣مس، اظم٠مَمـ

ايماذر ضم٘ماؿ ضمتاك ؽماٛم٥م  (1)ازمٛمف اظمًتٛمٌم زم٣مهلل( ج1213-1198/  ها610

أهؾ َمراىمش فمٌد ايمقاضمد زمـ يقؽماػ  ج إذ سمقدم همجٟمة هم٣ٌميع1223ها /620

زم٣مخلالهما٥م همٔما٣مرض ( ج1224-1223هاا/  621-620زمـ فمٌد اظما٠مَمـ)ا

زمٝمٔمتف ازمـ أطمٝمف أزمق حمٚمد فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب اظمٛمِمقر ايماذر ىما٣مح دايمٝما٣مز فماعم 

َمرؽمٝم٥م زم٣مؼٞمديمس همدفم٣م أؾماٝم٣مخ اظمقضماديـ إلم زمٝمٔمتاف هماتؿ يماف ذيماؽ دم ؽماٛم٥م 

 ( ج1226-1224هاا /624-621ج دسمٙمٗم٤م زم٣ميمٔما٣مدث)1224/ ها621

همٟمصٌ  يمٙمدديم٥م اظمقضمديا٥م طمٙمٝمٖمتاكم ، دؽم٣مر إلم إؾمٌٝمٙمٝم٥م دأطمذ دم سمدزمغم اؼَمقر

ذيماؽ ، د  يٗمػ اؼَمر فمٛمد هذا احلاد، أضمدمه٣م دم َمراىمش داػطمر دم إؾمٌٝمٙمٝم٥م

أح ازمـ فمؿظ ايمٔم٣مدث أزمق حمٚمد فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زماـ يقؽماػ زماـ فمٌاد اظما٠مَمـ 

ف طمٙمٝمٖم٥م يمٙمٚمقضماديـ دأؿم٣مفماف اظمٔمردب زم٣ميمٌٝم٣مد طمٙمع زمٝمٔم٥م ايمٔم٣مدث ددفم٣م يمٛمٖمً

دايمراصم  أح وماػمة وماد دطمٙما٦م ، Baeza  (2)دزمٝمظ٣مؽم٥م  Ubedaأهؾ صمٝمظ٣مح دأزمدة

دومد أؾما٣مر ازماـ فماذارر إلم ، هل اؼطمرذ دم ؿم٣مفم٥م ايمٌٝم٣مد ؿمٝمٙم٥م َمدة ضم٘مٚمف

وما٣مج فمٌاد اهلل ايمٌٝما٣مد زم٣مؼٞماديمس دىما٣مح : )ذيمؽ زمِمقرة نمغم َم٣ٌمذة زمٗمقيماف

، رج فماـ ؿم٣مفما٥م اظمقضماديـدطما، همخٙماع دفماقة ايمٔما٣مدث، ايمٔم٣مدث دغخ ومرؿم٥ٌم

داؽمتٔم٣مح زم٣ميمٛمِم٣مرذ فمٙماٝمٜمؿ ددهلاؿ فماعم فماقرات سمٙماؽ ايماٌالد دأدطمٙمٜماؿ 

همتٚمٙم٘ماقا اؼَماقاث دومتٙماقا ، دنمغمه٣م َمـ زمالد اظمًاٙمٚمكمQuesada (3 )ومٝمج٣مؿم٥م 

                                                 

ّ (، 1223 -1213ٖــ/  620 -610تٛىل ارتالف١ يف ايذٚي١ املٛسذٜـ١ يًُـذ٠   ( 1

 .  243-241ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق

 . 121( اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس،  ق 2

ٝ إ، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض 3 ( قٝذاط١ َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ َٔ أعُاٍ َذ١ٜٓ د

 . 488املعطاس، ق
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شمؿ دطمؾ هبؿ ضمِمـ زم٣مصم٥م ديمقؾما٥م دنمغمها٣م ، ايمرصم٣مث دؽمٌقا احلريؿ داؼدغد

ة  سمٗماع زماكم َماديٛمتل ديالضماظ هٛما٣م أح وماػم، (1)( ..،. َمـ احلِمقح اإلؽمالَمٝم٥م

 .  Loja  (2)ديمقؾم٥م  ومرؿم٥ٌم

همٝم  ذىمر احلٚمغمر أح ايمٌٝم٣مد اؽمتٔم٣مح زم٣ميمٛمِم٣مرذ يمٙمًٝمْمرة فمعم ايمٔمديد َمـ 

ىم٣مح فمٌد اهلل صا٣مضم٤م زمٝم٣مؽما٥م َماـ : )ايمٛم٣مؿمؼ صمٛمقب ومرؿم٥ٌم دَمٛمٜم٣م ومػمة إذ وم٣مث

زمٛمل فمٌد اظم٠مَمـ دهق اظمٔمردب زم٣ميمٌٝم٣مد اؽمتدفمك فمدد ايماديـ ظما٣م ٞمازث فمٙمٝماف 

همٙم    جيد دم اظمًاٙمٚمكم ىمٌاغم ، ح٣مسخ همٟمومٙمع فمٛمف ددح رءهم، ايمٔم٣مدث زمٌٝم٣مؽم٥م

همًاٙمؿ إلم أيمٖماٛمش زمٝم٣مؽما٥م دصما٣مزذ ، إفم٣مٞم٥م اؽمتدفمك ايمٛمِم٣مرذ همقصٙمقا إيمٝماف

همٟمطمرصمٜمؿ َمٛمٜم٣م دؽما٣مر َماع ايمٖماٛمش ، زمٔمد َم٣م آددخ دٞمٌمدخ، أهٙمٜم٣م ذ اجلزاء

دَم٣م زاث أَمرخ يٗماقذ إلم أح اضمتاقذ فماعم ، ..،. يمٝمٟمطمذ َمٔم٣مومؾ اإلؽمالج زم٣مؽمٚمف

 .  (3)(ٗم٥م دىمثغم َمـ َمٔم٣مومؾ ه٣مسمكم ايمٗم٣مفمدسمكم دزمالدمه٣مومرؿم٥ٌم دَم٣ميم

شمؿ ومرر ايمٌٝم٣مد زمٔمد أح همارض ؽماٝمْمرسمف فماعم َمٔمٓماؿ َمٛما٣مؿمؼ اؼٞماديمس 

همخارج زمٗمقاسماف ، أح يًتقرم فمعم إؾمٌٝمٙمٝم٥م ديٗميض فمعم َمٛم٣مهمًف هن٣مئٝم٣مز ، ايمقؽمْمك

ج هم٣مؽمتٔمد اجلاٝمش اظمقضمادر يمٙمٗم٣مئاف دٞمُما٦ٌم  1226ها/ 623صقهب٣م ؽمٛم٥م 

زج همٝمٜم٣م ايمٌٝم٣مد دارسمد إلم ومرؿم٥ٌم ايماذيـ شما٣مردا فمٙمٝماف ، دَمزة صمٝمُمف، َمٔمرىم٥م هض

 .  (4)دومتٙمقخ دم ٞمٖمس ايمًٛم٥م أفمالخ 

ديم٘مـ اوْمراب اؼَماقر دم ايمدديما٥م اظمقضمديا٥م أدذ إلم ومٝما٣مج شماقرات 

دزمٗمادر َما٣م يتٔمٙماؼ ، فمديدة دم اؼٞمديمس غؽمٝم  دم دؽمط دذة اؼٞمديمس

                                                 

 . 271ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق ( 1

 ٜٓعش ارتاسط١. ( 2

 . 122( ايشٚض املعطاس، ق 3

ابـٔ أبـٞ صسع، األْـٝع    ;  271ايبٝـإ املػـشب، قظـِ املٛسـذٜٔ، ق     ( ابـٔ عـزاسٟ،  4
 .  274املطشب، ق 
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اؼَمر زمٗمػمة هم١مح أؾمٜمره٣م سمٙمؽ ايمتال وم٣مدها٣م حمٚماد زماـ يقؽماػ زماـ هاقد 

  (1)َملاجلذا

دىم٣مح اؼدث وماد شما٣مر فماعم اظمقضماديـ ، (2)دحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ اؼ ر

ج دم ذة اؼٞمديمس دهفم٣مح َم٣م مت٘مـ َمـ ايمًٝمْمرة  1227ها/ 625ؽمٛم٥م 

فمعم َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ اؼٞمديمس دم ايمقؽمط دايمممة ىم  ضم٣مدث َمادظ ٞمٖماقذخ إلم 

،  ايمٕمرب اؼٞمديمز دنمدا أىمػم ايمثقار ايمذر ؽمٝمقضمد اؼٞماديمس فماعم يدياف

، دسح يماف متٙماؽ اؼٞماديمس: )ازمـ اخلْمٝم٤م فمعم ذيماؽ زمٗمقيماف دومد فمٙمؼ

ىم  ذىمر ازمـ أع زرع أٞماف دم ؽماٛم٥م ، (3)( دَمٙمؽ رزم٣مط ايمٖمت ، دأؿم٣مفمتف ؽمٌت٥م

ج َمٙمؽ اؼٞمديمس ازمـ هقد د  يٌؼ يمٙمٚمقضمديـ همٝمٜم٣م أَمرس  1230ها/ 628

  Arjonaىم  ذىمار فمٛما٣مح أح دفمقسماف ؾماٚمٙم٦م أيّما٣مز أرصمقٞما٥م، (4)دغ هنل

 . دفمعم هذا هم١مح ومػمة ىم٣مٞم٦م وٚمـ ٞمٖمقذخ، (5)شدصمٝم٣مح دزمًْم٥م دددار آ

                                                 

ٖٚٛ َٔ طالي١ بـين ٖـٛد سهـاّ طشقظـط١ ًَـو َشطـ١ٝ ٚقشطبـ١ ٚإػـب١ًٝٝ         ( 1
ٚغشْاط١ َٚايك١ ٚاملش١ٜ بعذ اْكشاض دٚي١ املٛسذٜٔ ٚأعًٔ ارتطب١ ايعباط١ٝ، 

بٝـإ املػـشب، قظـِ    ّ، ٜٓعـش: ابـٔ عـزاسٟ، اي   1237ٖــ/  635ٚناْ  ٚفاتـ٘ طـ١ٓ   
 =;250-2/246طٝــب، أعُــاٍ  األعــالّ،  ; ابــٔ ارت 289-288املٛســذٜٔ، ق

 . 266-264َؤيف زتٍٗٛ، تاسٜخ األْذيع، ق =

ستُذ بٔ ٜٛطف بٔ األمحش ايٓـشٟ َٔ طالي١ ايـشابٞ طـعذ بـٔ عبـاد٠    ( 2
األْـاسٟ ظٗش يف أٚا،ش ايذٚي١ املٛسذ١ٜ يف األْذيع ٚ،لع  ي٘ ايعذٜذ َٔ 

ادتٓٛبٝــ١ َٚٓٗــا غشْاطــ١، ٚأ،ــز طــًطاْ٘ ٜتظــع بعــذ ٚفــا٠ ابــٔ ٖــٛد،   املعاقــٌ
ٚمتهٔ َٔ تهٜٛٔ ممًه١ ي٘ ٚساث١ٝ اطتُشت ست٢ ْٗا١ٜ اإلطالّ يف األْذيع، 

ّ، ٜٓعـش: ابـٔ عـزاسٟ، ايبٝـإ املػـشب، قظـِ       1272ٖــ/  671ٚناْ  ٚفاتـ٘ طـ١ٓ   
َٚــــا بعـــذٖا ;  َؤيــــف   2/3; ابـــٔ ارتطٝــــب، اإلساطـــ١،    296املٛســـذٜٔ، ق  

 . 269-267ٍٗٛ، تاسٜخ األْذيع، ق زت

 . 2/76; ٜٓعش أٜلّا: اإلساط١،  2/248( أعُاٍ األعالّ، 3

 . 275( األْٝع املطشب، ق 4

 . 4/410( دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 5
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إغ أح ايمذر طمْمػ َمـ ازمـ هقد آَم٣ميمف هق ـمٜمقر ايمثا٣مئر اػطمار َماـ زمٛمال 

ٞمٌم دهق حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ اؼ ر اظمٙمٗما٤م زم٣ميمٕم٣ميما٤م زما٣مهلل ايماذر يرصماع 

ايمقاومٔم٥م فمعم َمٗمرزم٥م َمـ هنر ايماقادر  (1)ٞم٤ًم فم٣مئٙمتف ىم٣ًمدة فمعم ضمِمـ أرصمقٞم٥م 

فمِماٌٝم٥م  سمٙماؽ اظمٛمْمٗما٥م ْــش يف دىما٣مح يمٌٛمال  ، Rio Guadalquivirايم٘مٌاغم

همٙم  اوْمرزم٦م اؼَمقر دم ايمدديم٥م اظمقضمدي٥م دـمٜمار ازماـ هاقد دم ، ددصم٣مه٥م

، غضم٦م ظمحٚمد زمـ يقؽمػ زماـ اؼ ار همرصا٥م ايمٓمٜماقر، ذة اؼٞمديمس

همدفم٣م يمٛمٖمًف دزمقيع أدغز دم أرصمقٞم٥م َمقؿمـ أهسماف دأٞمِما٣مرخ ددم اظمٛما٣مؿمؼ 

 . (2)ج 1231ها/  629ايمٗمري٥ٌم َمٛمٜم٣م دذيمؽ ؽمٛم٥م 

ج  1232ها/  630همٖمل ؽمٛم٥م، دَمـ أرصمقٞم٥م أطمذ ازمـ اؼ ر يقؽمع ٞمٖمقذخ

 (3)مت٘مـ َمـ ايمدطمقث إلم َمديٛم٥م صمٝم٣مح دومرؿم٥ٌم دزمٔمض َمٛم٣مؿمؼ نمرب اؼٞماديمس

دهاذا ئمٛمال أح وماػمة وماد ، (4)شمؿ أؿم٣مفمتاف أها٣مرم َماديٛمتل زمًاْم٥م ددادر آش

ده٘مذا ومقذ أَمرخ دأطمذ يتْمٙمع إلم اغؽمتٝمالء ، أصٌح٦م وٚمـ َمٛم٣مؿمؼ ٞمٖمقذخ

همادفم٣م ، دأراد أح يًتٓمؾ زمٙمقاء ؽمٙمْم٥م إؽمالَمٝم٥م َمرَمقوم٥م، يمٗمقافمد اجلٛمقزمٝم٥مفمعم ا

، دسمٙمٗمك َمٛمف زمٔمض ايمٔماقح، ص٣مضم٤م إهمريٗمٝم٥م( 5)أدغز يمألَمغم أع زىمري٣م احلٖم  

                                                 

 . 25بًذ ْاس١ٝ دٝإ باألْذيع، ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 1

 . 296ٛسذٜٔ، ق ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، قظِ امل( 2

; ابٔ ارتطٝب، ايًُش١ ايبذس١ٜ،  276-275ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق ( 3

 . 396-6/395; ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب،  31ق 

 . 4/415عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 4

ٖٛ أبٛ صنشٜا عت٢ٝ بٔ عبذ ايٛاسذ بٔ أبٞ سفف عُش اـٓتـاتٞ بٜٛـع يـ٘    ( 5

ّ،  1251ٖـ/ 649ّ ٚتٛيف ط١ٓ  1221ٖـ/ 618ـ١ٝ ط١ٓ بارتالف١ يف ايذٚي١ اذتف

 . 127-125ٜٓعش: ابٔ أبٞ دٜٓاس، املؤْع يف أ،باس إفشٜك١ٝ ٚتْٛع، ق 
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  .  (2( )1)ديم٘مٛمف فم٣مد همخْم٤م يمٙمخٙمٝمٖم٥م ايمٔم٣ٌمد اظمًتٛمٌم زم٣مهلل

ديٌدد أح ازمـ هقد ؾمٔمر زمخْمقرة هذخ احلرىم٥م ايمتل يّمْمٙمع هب٣م َمٛم٣مهمًف 

ىم  أح ازماـ اؼ ار ، همٟمطمذ يتٟمه٤م ظمقاصمٜمتف دايمٗمّم٣مء فمعم ضمرىمتف، اجلديد

دوماد ، ىم٣مح َمًتٔمداز ظمقاصمٜم٥م ازمـ هقد يم٘مل ي٘مقح هق فمعم ري٣مؽم٥م اؼٞمديمس

دضمُمد ىمؾ َمٛمٜم  َما٣م اؽماتْم٣مع َماـ ، سمٟمه٤م ايمْمرهم٣مح يمٙمٚمقاصمٜم٥م ايمٔمً٘مري٥م

داٞمتٜم٦م اظمٔمرىما٥م هبزيٚما٥م ، دضمدث ايمِمداج فمعم َمٗمرزم٥م َمـ إؾمٌٝمٙمٝم٥م، ومقاسمف

 . (3)ج 1233ها/  631ِم٣مر ازمـ اؼ ر ؽمٛم٥م ازمـ هقد داٞمت

إذ أدرت ايمْمرهما٣مح طمْمار احلارب هماٝم  ، إغ أح اؼَمقر ومد سمٕمغمت همٝم  زمٔمد

، دأح اظمًتٖمٝمد ايمقضمٝمد َمـ ذيمؽ هؿ ايمٛمِم٣مرذ اظمتٚمثٙمكم زمٚمٚمٙم٘م٥م ومُمت٣ميم٥م، زمٝمٛمٜم 

دىما٣مح َماـ ٞمتا٣مئ٨م هاذا ، ج 1233ها/  631يمذا فمٗمدا ايمِمٙم  زمٝمٛمٜم  دم ؽمٛم٥م 

اؼ ر زمْم٣مفم٥م ازمـ هاقد َمٗم٣مزماؾ أح يٗمارخ اؼطماغم فماعم ايمِمٙم  أح ئمؼمب ازمـ 

دزم٣ميمتا٣مرم  (5)دومرؿم٥ٌم دومرَمقٞم٥م (4)دأضمقازه٣م  Porcunaصمٝم٣مح دأرصمقٞم٥م دزمرىمقٞم٥م

 633ديم٘مـ ؽمٗمقط ومرؿم٥ٌم زمٝمد ايمٛمِما٣مرذ ؽماٛم٥م ، أصٌح٦م ومػمة وٚمـ ٞمٖمقذخ

دهمٔم٦م ازمـ اؼ ر إلم ايمزضمػ ٞمحق نمرٞم٣مؿما٥م ددطمٙمٜما٣م ؽماٛم٥م ، (6)ج1235ها/ 

                                                 

ــٔ    ( 1 ــذ٠ َـ ــ١ٝ يًُـ ــ١ ايعباطـ ــاهلل ايذٚيـ ــش بـ ــ١ املظتٓــ  640-623تـــٛىل ارتًٝفـ

 . 548-544ّ، ٜٓعش: ايظٝٛطٞ، تاسٜخ ارتًفا٤، ق  1242-1226ٖـ/

; عٓـإ،   4/218; ابٔ ،ًـذٕٚ، ايعـرب،    31يبذس١ٜ، ق ابٔ ارتطٝب، ايًُش١ ا( 2

 . 432-4/431دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 

 . 276ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق ( 3

; عٓـإ،   4/217; ابـٔ ،ًـذٕٚ، ايعـرب،     276ابٔ أبٞ صسع، األْـٝع املطـشب، ق   ( 4

 . 4/416دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 

 . 275، ق ( ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب5

; ابــٔ عــزاسٟ،   459ٜٓعــش عــٔ طــكٛط قشطبــ١: اذتُــ ٟ، ايــشٚض املعطــاس، ق    ( 6
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دزمذيمؽ نمدت اظمٛمْمٗم٥م َمـ صمٝما٣مح ، (1)وم٣مفمدة ظمٙم٘مف ج داختذه٣م 1237ها / 635

دومد ضمدد فمٛم٣مح ؽمٙمْم٣مح ممٙم٘م٥م زمٛمل اؼ ر فمٛمد ومٝم٣مَمٜم٣م ، إلم نمرٞم٣مؿم٥م حت٦م ٞمٖمقذخ

ىم٣مٞم٦م ممٙم٘م٥م نمرٞم٣مؿم٥م فمٛمد ومٝم٣مَمٜم٣م دم أداؽماط ايمٗمارح ايمًا٣مزمع اهلجارر : زمٗمقيمف

دمتتاد هماٝم  دراء هنار ايماقادر ، سمُمٚمؾ ايمٗمًؿ اجلٛمقع َمـ اؼٞمديمس ايمٗمديٚما٥م

ضمتك ؾم٣مؿمئ ايمٌحار اؼزماٝمض اظمتقؽماط دَمّماٝمؼ صمٌاؾ ، ٛمقبايم٘مٌغم إلم اجل

دَماـ ايممماة ، دحيده٣م َمـ ايمُم ث دغي٣مت صمٝمظ٣مح دومرؿمٌا٥م دإؾماٌٝمٙمٝم٥م، ؿم٣مرة

دَماـ ايمٕمارب ، دغي٥م َمرؽمٝم٥م دؾم٣مؿمئ ايمٌحر اظمتقؽمط اظمٚمتد َمٛمٜم٣م إلم اجلٛمقب

 . Cadiz  (2 )دغي٥م وم٣مدس

ومرؿم٥ٌم ومد دظم٣م ىم٣مٞم٦م ، إغ أح اظمِم٣مدر   سمٖمِم  فمـ َمِمغم ومػمة دَمٙمحٗم٣م ٣م

 هااا 644ج دصمٝما٣مح ؽمااٛم٥م 1235هااا/  633ؽماٗمْم٦م زمٝمااد ايمٛمِما٣مرذ ؽمااٛم٥م 

هما٣ميمراصم  أح وماػمة   (4)ددم ايمًٛم٥م ٞمٖمًٜم٣م ؽماٗمْم٦م ومرَمقٞما٥م أيّما٣مز  (3) ج1246/

ؽمٗمْم٦م زمٝمد ٞمِم٣مرذ ومُمت٣ميم٥م زمكم ه٣مسمكم ايمًٛمتكم ؼح ومرؿم٥ٌم حتده٣م َمـ ايمُما ث 

ديُمغم فمٛما٣مح إلم أح ؽماٗمقط َمديٛما٥م  ، دصمٝم٣مح َمـ ايمممة دومرَمقٞم٥م َمـ ايمٕمرب

، رؿم٥ٌم ىم٣مح ٞمذيراز زمًٗمقط َمٔمٓمؿ ايمٌالد داحلِمقح ايمٗمري٥ٌم َمٛمٜم٣م َمثاؾ إؽماتج٥موم

دَماقردر ، دايمٙمًا٣مٞم٥م، دأؾماقٞم٥م، دوماػمة، دَمرؾما٣مٞم٥م، دزمالر، دزمٝم٣مٞم٥م، داظمددر

                                                                                                
;  267; ابـٔ أبـٞ صسع، األْـٝع املطـشب، ق      331ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق 

; عٓــإ، دٚيـــ١ اإلطــالّ يف األْـــذيع،    266َؤيــف زتٗـــٍٛ، تــاسٜخ األْـــذيع، ق   

4/418-425 . 

; ابــٔ ،ًــذٕٚ،  344-342قظــِ املٛســذٜٔ، ق ابــٔ عــزاسٟ، ايبٝــإ املػــشب،  ( 1

 . 4/430; عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع،  4/217ايعرب، 

 . 5/55دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 2

 . 277( ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق 3

 . 4/476( عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 4
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ج 1240ها/ 638دٞمحـ ٞمرصم  أح ؽمٗمقؿمٜم٣م ىم٣مح دم ضمددد ؽمٛم٥م ، (1)دنمغمه٣م 

ج 1235هاا/  633دذيمؽ ؼح ايمٛمِم٣مرذ زمٔمد اؽمتٝمالئٜمؿ فمعم ومرؿمٌا٥م  ؽماٛم٥م 

ا َمع ازمـ هقد هدٞم٥م ظمدة أرزمٔم٥م ؽمٛمقات فمعم أح يدهمع هلاؿ اؼطماغم َمٌٙماغ فمٗمدد

دظما٣م اٞمٗمّما٦م اظمادة رأذ َمٙماؽ ومُمات٣ميم٥م همرٞم٣مٞمادد ، (2)أرزمٔم٥م آغب ديٛم٣مر ؽمٛمقي٣مز 

أٞمف دم ضمؾش َماـ ايمٔمٗماد غؽماٝم  ( ج1252-1216ها/ 650-614)ايمث٣ميم٧م

دمم٣م ؾمجٔمف فماعم ذيماؽ ، (3)ج 1237ها/  635دأح ازمـ هقد ومد ومتؾ َمٛمذ ؽمٛم٥م 

 هااا 675-610)هااق إومااداج َمٛم٣مهمًااف َمٙماؽ أرانمااقح طماا٣ميٚمل اؼدث أيّما٣مز 

ج دوٚمٜم٣م  1238ها /  636فمعم اضمتالث زمٙمٛمًٝم٥م ؽمٛم٥م ( ج 1213-1276/

همّماالز فماـ ، همالزمد يمف َمـ ايمٗمٝم٣مج زمٔمٚمؾ يقازر زمٙمٛمًٝم٥م هم٘م٣مٞما٦م وماػمة (4)يمدديمتف 

اسمِم٣مث أضمقازه٣م زمٟمضمقاز ومرؿم٥ٌم جئمؾ َمـ ايميدرة ايمٔمً٘مري٥م ايمًٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م 

 .  ٥ميمتٟمَمكم ومرؿمٌ

 

 اذتشن١ ايفهش١ٜ يف نٛس٠ قرب٠: ثايجّا

داج ضم٘مؿ اظمًٙمٚمكم يم٘مقرة ومػمة ضمقارم مخًا٥م وماردح دٞمِماػ متتٔما٦م 

طمالهل٣م اظمٛمْمٗم٥م زم٣مهلددء ؽمقذ َمدة ومٙمٝمٙم٥م أشمٛم٣مء مترد ازمـ ضمٖمِمقح دم ايمٛمِمػ 

دىم٣مح خلِمقزم٥م سمرزمتٜم٣م ، ايمث٣مين َمـ ايمٗمرح ايمث٣ميم٧م اهلجرر /ايمت٣مؽمع اظمٝمالدر

                                                 

ػــباخ، تــاسٜخ األْــذيع،  ; ٜٓعــش أٜلــّا: أ  4/425دٚيــ١ اإلطــالّ يف األْــذيع،  ( 1

3/434 . 

 . 276ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق ( 2

 . 341ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق ( 3

ٜٓعش عـٔ طـكٛط بًٓظـ١ٝ بٝـذ َايـو أساغـٕٛ: ابـٔ طـعٝذ، املػـشب يف سًـٞ           ( 4

; ابــٔ  349; ابــٔ عــزاسٟ، ايبٝــإ املػــشب، قظــِ املٛســذٜٔ، ق    2/303املػــشب، 

ــ ــاٟٚ، بشػــــ١ًْٛ بــــني   2/273ب، أعُــــاٍ األعــــالّ، ارتطٝــ ; ايــــذسٜٚؽ ٚايعًٝــ

 . 1770180ايٓـشا١ْٝ ٚاإلطالّ، ق 
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أراوٝمٜم٣م همّمالز فماـ ومرهبا٣م َماـ ايمٔم٣مصاٚم٥م ددهمرة َمٝم٣مهٜم٣م داٞم٣ًٌمط انمٙم٤م 

همًا٘مٛمٜم٣م ، ومرؿم٥ٌم صمٔمٙمٜم٣م سمزدضمؿ زم٣ميمً٘م٣مح َمـ خمتٙمػ ايممماائ  داؼديا٣مح

ايمٔمرب دايمػمزمر دايمٛمِم٣مرذ اظمًتٔمرزمقح هم٘م٣مٞم٦م َمثا٣مغز يمٙمتٔما٣ميش ايمًاٙمٚمل 

يــشاعات  يمٗمردح فمدة إذ   ٞمٙمحظ طمالث اؽمتٔمراوٛم٣م يمِمٖمح٣مت سم٣مرخيٜما٣م 

ٖمِماقح فماعم زمٔماض دضمتك طمالث ؽمٝمْمرة ازماـ ضم، داطمٙمٝم٥م زمكم فمٛم٣مسه٣م

 . أصمزائٜم٣م هم١مح ذيمؽ ىم٣مح َم٠مومت٣مز دزمددح إرادة ؽم٘م٣مهن٣م

دَمع ضم٣ميم٥م اغؽمتٗمرار ٞمٌغ همٝمٜم٣م ايمٔمديد َمـ ايمٔمٙم ء داظمٖم٘ماريـ ايماذيـ    

ىما  صماذزم٦م إيمٝمٜما٣م ايمٔمدياد َماـ ، أؽمٜمٚمقا دم ايمٌٛم٣مء احلّم٣مرر يمألٞماديمس

دومد ٞمٌغ ايمٔمدياد َماٛمٜمؿ دم  ، ايمٔمٙم ء ايمذيـ همّمٙمقا ٞمزدهل٣م دايمتٛمٔمؿ هبددئٜم٣م

غت فمٙمؿ ايمٗمرآح داحلدي٧م دايمٖمٗماف دايمٙمٕما٥م داؼدب دزمٔماض ايمٔمٙماقج جم٣م

 : ايمٔمٗمٙمٝم٥م ٞمذىمر َمٛمٜمؿ

َمٛمًقبس إلم ، ي٘مٛمك أزم٣م فمٚمر، أ د زمـ شم٣مزم٦م زمـ أع اجلٜمؿ ايمقاؽمْمل -

ىما  دصاػ زما٣مخلغم ، اهتؿ زم٣محلدي٧م دردايتاف، ؽم٘مـ ومرؿم٥ٌم، داؽمط ومػمة

 . (1)ج 1045ها/ 437دسمقدم ؽمٛم٥م ، دايمِمالح

ئمارب زما٣مزمـ ، زمٝمع زمـ ؽمٙمٝم ح زمـ أيقب اؼصٌحلأ د زمـ حمٚمد زمـ ر   -

دىما٣مح َماـ أهاؾ ، َمـ أهاؾ وماػمة ؽما٘مـ ومرؿمٌا٥م، َمًٙمٚم٥م  دي٘مٛمك أزم٣م ؽمٔمٝمد

 . (2)ج1008/ ها399دسمقدم ؽمٛم٥م، ىم  فمٛمل زم٣ميمٙمٕم٥م داػداب داؼطم٣ٌمر، ايمرداي٥م

ىما٣مح همٗمٝمٜما٣مز زمِماغماز : وم٣مث ازمـ ايمٖماريض، َمـ أهؾ ومػمة، أ د زمـ َمدرت -

 .  (3)زم٣ميمٖمتٝم٣م 

                                                 

 . 54ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 1

 . 21ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 2

 . 34( تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 3
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فمعم ايمرنمؿ ، ي٘مٛمك أزم٣م فمٚمر، هُم٣مج زمـ أَمٝم٥م زمـ زم٘مغم اؼَمقرأ د زمـ   -

، أٞمف َمـ أهؾ ومرؿم٥ٌم إغ أٞمف همّمؾ ايمً٘مـ دم ومري٥م إطمت٣ٌمٞم٥م َماـ ومارذ وماػمة

دىم٣مٞم٦م يماف رضمٙما٥م إلم ، دصػ أٞمف ىم٣مح َمـ أهؾ ايمٗمرآح دايمٔمٙمؿ دايمِمالح

دفمٛمدَم٣م رصمع إلم اؼٞمديمس سمقلم اإلَم٣مَما٥م دايمتادريس دايمتٟمديا٤م ، اظمممة

 .  (1)ج1007ها/ 398دىم٣مٞم٦م دهم٣مسمف ؽمٛم٥م ، ؼصمؾ ذيمؽديؼمدد فمعم ومرؿم٥ٌم 

َماـ أهاؾ وماػمة شماؿ ، ي٘مٛمك أزم٣م ايمٗم٣مؽمؿ، أصٌغ زمـ َم٣ميمؽ زمـ َمقؽمك -

سماقدم ؽماٛم٥م ، دىم٣مح فم٣مظم٣مز زاهاداز ، اؾمتٜمر زم٣ميمٗمراءات إَم٣مَم٣مز هب٣م، ؽم٘مـ ومرؿم٥ٌم

 . (2) ج916ها/ 304

ىما٣مح : مت٣مج زمـ َمقه٤م حمدث َمـ أهؾ ومػمة وم٣مث فمٛماف ازماـ ايمٖماريض -

 . (3)ضم٣مهمٓم٣مز يمٙمرأر داظم٣ًمئؾرصمالز ص٣محل٣مز 

ضمٌٝم٤م زمـ ايمقيمٝمد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ ايمقيمٝمد زمـ فمٌاد  -

َمـ أهؾ ومرؿم٥ٌم إغ أٞماف ، يٙمٗم٤م زمدضمقح دي٘مٛمك أزم٣م ؽمٙمٝم ح، اظمٙمؽ اؼَمقر

ىم٣مٞم٦م يمف رضمٙم٥م دم ؿمٙما٤م ايمٔمٙماؿ إلم اظممماب ، ؽم٘مـ دم إضمدذ ومرذ ومػمة

دىم٣مٞم٦م يمف ضمٙمٗم٥م ، حلدي٧ماؾمتٜمر زمرداي٥م ا، أي٣مج اؼَمغم فمٌد ايمر ـ اؼدؽمط

 . (4)ج815ها/ 200دسمقدم زمٗمريتف دم ومػمة دم ضمددد ؽمٛم٥م، دم صم٣مَمع ومرؿم٥ٌم

حمدث ردذ فمـ أ د زمـ : ذىمرخ ازمـ ايمٖمريض دوم٣مث، ضم٘مؿ زمـ ديمٝمد -

                                                 

 . 19ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 1

 . 74( ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 2

; ٜٓعش أٜلّا: اذتُٝذٟ، دز٠ٚ املكتبع، ق  87ٜخ عًُا٤ األْذيع، ق تاس( 3

 . 252; ايليب، بػ١ٝ املًتُع، ق  183

  1/228ابٔ االباس، ايته١ًُ، ( 4
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 ( 2)دنمغمخ (1)طم٣ميمد

وم٣مث فمٛمف ازمـ ايمٖمريض ىم٣مح مماـ فمٛمال ، زىمري٣م زمـ حيٝمك َمـ أهؾ ومػمة -

 . (3) زم٣ميمٔمٙمؿ ضم٣مهمٓم٣مز يمٙمٚم٣ًمئؾ دايمرأر

ىما٣مح ، َمـ أهؾ ومػمة ىم٣مح يً٘مـ َمٛمٜم٣م زمٚمٛمزث أع هٌاغمة، زيد زمـ ذي  -

 .  (5)دم فمٜمد اؼَمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمد (4)دص٣مضم٤م ايمِمالة دم َمقؤمف، حمدشم٣مز 

َماـ أهاؾ ، ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمد أزمٝمف زمـ َمًٔمقد اؼَمقر ايمٌٙمدر -

دىما٣مح رصماالز ، املؼـشم  حمدث ىم٣مٞما٦م يماف رضمٙما٥م إلم، زمٙمدة َمـ ىمقرة ومػمة

 . (6)ثغم ايمرزم٣مط داجلٜم٣مد ص٣محل٣مز ىم

َماـ أهاؾ وماػمة فمٛمال : ه٘مذا درد فمٛمد ازمـ ايمٖمريض دوما٣مث، ؾمٝم٣ٌمح -

 . (8)دىم٣مح رصمالز ص٣محل٣مز هم٣موالز ، (7) زم٣ميمٔمٙمؿ ردذ فمـ حمٚمد زمـ دو٣مح

ردذ فماـ : فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد حمدث َمـ أهؾ ومػمة وم٣مث ازمـ ايمٖمريض -

                                                 

( أمحذ بٔ ،ايذ بٔ عبذ اهلل ادتزاَٞ ايتادش اػتػٌ بايعًِ ٚايتذاس٠ ٚسسـٌ إىل  1

ذتّا ؿـذٚقّا  املؼشم يزاى ايػشض، فذ،ٌ ايعـشام َٚهـ١ َٚــش، ٚنـإ سدـال ؿـا      

 . 56ّ، ٜٓعش: ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق  988ٖـ/ 378تٛيف ط١ٓ 

 . 104( تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 2

 . 128تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 3

 . 133( ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 4

 . 2/759ارتًف، ْعِ سهِ األَٜٛني، ق ( 5

; ابــٔ ارتــشاط، ا،تـــاس   36األْــٛاس، ق  ( ايشػــاطٞ، األْــذيع َــٔ اقتبــاغ  6

  115اقتباغ األْٛاس، ق 

( ستُــذ بــٔ ٚكــاح بــٔ بضٜــؼ َــٛىل عبــذ ايــشمحٔ ايــذا،ٌ ستــذخ سســٌ إىل     7

ّ، ٜٓعش: ابـٔ ايفشكـٞ،    900ٖـ/ 287املؼشم َشتني يف طًب ايعًِ ٚتٛيف ط١ٓ 

 . 206-205تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 

 . 164تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 8
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 . (1)أ د زمـ طم٣ميمد دىم٣مح ضم٣مهمٓم٣مز يمٙمٚم٣ًمئؾ 

٣ميمد زمـ ه٣مؾمؿ ايمزاهد ي٘مٛمك أزم٣م حمٚماد َماـ أهاؾ وماػمة فمٌد اهلل زمـ طم -

 . (3)دىم٣مح رصمالز هم٣موالز ، (2)ردذ فمـ حمٚمد زمـ همْمٝمس

فمٌد اهلل زمـ فمٚمردس زمـ أع يقؽمػ ي٘مٛمك أزم٣م حمٚمد َمـ أهاؾ وماػمة  -

 . (4)ضمدث فمـ حمٚمد زمـ دو٣مح: وم٣مث ازمـ ايمٖمريض

َماـ وماػمة شماؿ ، فمٌد ايمر ـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمر ـ زمـ ؽماٝمد أزمٝماف -

ىم  درم ايمٗمّم٣مء دم نمرٞم٣مؿما٥م أيا٣مج ، رؿم٥ٌم دسمقلم أضم٘م٣مج ايمًقة همٝمٜم٣مؽم٘مـ وم

 . (5)ج1095ها/ 489دسمقدم زمٔمد ؽمٛم٥م ، اظمرازمْمكم

زياد  - ي٣مد زماـ يص ٌظ٣مد زمـ زط ٌٝمعد اهلل زمـ فم ٚمد زمـ فمض قٞمضس زمـ حمض فمٌد اهلل زمـ يض

رظ ايمٗمػمر ي٘مٛمك أزم٣م حمٚمد َمـ أهؾ ومػمة شمؿ ؽم٘مـ ومرؿم٥ٌم
ٝمك اظمضرادط ، زمـ أع حيص

 . (7)ج 941ها/330دنمغمخ دسمقدم ؽمٛم٥م  (6)ؽمٚمع زمٗمل زمـ خمٙمدىم٣مح حمدشم٣مز 

، َمـ أهاؾ وماػمة، فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ َمقه٤م ايمتجٝمٌل ايمٗمػمر -

 هاا 456سمقدم ؽمٛم٥م ، ديمف زم٣مع دم اؼدب داخلْم٣مزم٥م، اؾمتٜمر زم٣محلدي٧م دايمٖمٗمف

                                                 

 . 194اسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ت( 1

( ستُذ بٔ فطٝع بٔ ٚاؿٌ ايػافكٞ َٔ أٌٖ ايب ٠ ستذخ ناْ  ي٘ سس١ً 2

إىل املؼشم ثِ عاد إىل األْذيع ٚسذخ بٗا عٔ ػـٝٛ،٘، ٚناْـ  ٚفاتـ٘ طـ١ٓ     

 . 325-324ّ، ٜٓعش: ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق  931ٖـ/ 319

 . 197، ق ( ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع3

 . 197تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 4

 . 3/15ابٔ االباس، ايته١ًُ، ( 5

( بكــٞ بــٔ شتًــذ ٜهٓــ٢ أبــا عبــذ ايــشمحٔ َــٔ أٖــٌ قشطبــ١ ستــذخ سســٌ إىل    6
 284املؼشم يف طًب ايعًـِ ٚيكـٞ عـذد نـب  َـٔ ايؼـٝٛخ ٚؿـٌ عـذدِٖ إىل         

 ٖـ ١276 ٚدال، ٚسدع إىل األْذيع ٚمحٌ َع٘ ايهج  َٔ املـٓفات، ٚتٛيف طٓ
 . 84-82ّ، ٜٓعش: ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق  889/

 . 24/84; ايزٖيب، تاسٜخ اإلطالّ،  186ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 7
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ٛمُمد يمف ومقيمف، ج 1063/  : دمم٣م يض

َ ذوذيَبــــ١  ٓزــــاغ   َٜــــا سٚكــــٞ ٚسٜــــاض اي

 

 

ٝوــٌ قــذ سنــذا  ٚنــٛنيب ٚظــالّ ا   ًٖ  (1)ي

ة -  ص ػمع ؾ ومص ت َمـ أهع
درط ثع ح زمـ حمٚمد زمـ أ د زمـ َمض : وم٣مث ازمـ ايمٖمريض، فمض

تصٛمطٝم٣مز زما٣ميمٔمطٙمؿ ٔمع ًِؼـشٚط فم٣مومطاداز ، ضم٣مهمطٓما٣مز يمطٙمعٚمًا٣مئؾ، ىم٣مح َمض ٖمتال أهاؾ ، يي دَمض

ٔمطف قوط  . (2)ج932ها/ 320سمضقدمظ ؽمٛم٥م، َمص

اٞمش فمقم زمـ أع زم٘مر زمـ فمٌٝمد ايم٘مالع ي٘مٛمك أزم٣م احلًـ ديٙمٗما٤م ياق -

ىم٣مح ص٣مضم٤م اؽمتٗم٣مَم٥م اؽمتدفم٣مخ اؼَماغم فمٌاد ايمار ـ اؼدؽماط ، َمـ ومػمة

 . (3)ج 846ها/ 232دسمقدم ؽمٛم٥م ، ددغخ ومّم٣مء ومرؿم٥ٌم

َماـ ، حمٚمد زمـ أ د زمـ فمٌد اهلل ايمٗمٝمز ايمٗمػمر ايمٗمرؿمٌال اظما٠مدب  - 

دىم٣مٞم٦م يمف رضمٙما٥م إلم ، أهؾ ومػمة إغ أٞمف سمقلم ايمتدريس دايمتٟمدي٤م دم ومرؿم٥ٌم

سمقدم ؽماٛم٥م ، صػ ص٣محل٣مز َم٠مدزم٣مز ؽمٚمع َمٛمف ايمٛم٣مس ىمثغماز دىم٣مح ىم  د، اظمممة

  . (4)ج972ها/ 362

ىما٣مح : وم٣مث فمٛمف ازمـ ايمٖمريض، حمٚمد زمـ أ د زمـ َمدرت َمـ أهؾ ومػمة -

 . (5)َمٔمتٛمٝم٣مز زم٣مظم٣ًمئؾ دايمرأر( أر دم ومػمة) َمٖمتٝم٣مز دم َمقؤمف

ىماـ : وم٣مث فمٛمف ازمـ ايمٖمريض، حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ دضمقح َمـ أهؾ ومػمة -

                                                 

; ابٔ طعٝذ، املػشب يف سًٞ املػـشب،   8/144ايكاكٞ عٝاض، تشتٝب املذاسى، ( 1
 . 13/371; ايزٖيب، ط  أعالّ ايٓبال٤،  1/234

 =; ٜٓعش أٜلـّا: اذتُٝـذٟ، دـز٠ٚ املكتـبع،     243تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 2

 . 410; ايليب، بػ١ٝ املًتُع، ق  303ق =

 . 3/172; ابٔ االباس، ايته١ًُ،  85( ارتؼين، تاسٜخ قلا٠ قشطب١، ق 3

;  ابــٔ ارتــشاط، ا،تـــاس   73ايشػــاطٞ، األْــذيع َــٔ اقتبــاغ األْــٛاس، ق  ( 4

  2/217; املكشٟ، ْفح ايطٝب،  177اقتباغ األْٛاس، ق 

 . 321تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 5
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 . (1)ئؾ دفم٣مومداز يمٙمقشم٣مئؼ حم٣ٌمز يمٙمخغمَمٔمتٛمٝم٣مز زم٣مظم٣ًم

ي٘مٛماك أزما٣م ، حمٚمد زمـ ايمٕم٣مزر َمـ أهؾ ومػمة دئمرب زم٣ميمٗمػمر أيّما٣مز  -

 . (2) ج1189ها / 585دسمقدم ؽمٛم٥م ، اؾمتٜمر زم٣محلدي٧م دردايتف، فمٌد اهلل

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمر ـ زمـ أ د زمـ فمٌد ايمر ـ زمـ ضم٘مؿ زمـ  -

، ي٘مٛماك أزما٣م فمٌاد اهلل، ؼَماقرؽمٙمٝم ح زمـ ايمٛم٣مس فمٌد ايمر ـ زماـ حمٚماد ا

دسمقدم زمٗمػمة ، اؾمتٜمر زم٣محلدي٧م دايمٖمٗمف فمعم َمذه٤م َم٣ميمؽ، دئمرب زم٣مؼ ر

 . (3)ج1147ها/ 542ؽمٛم٥م 

حمٚمد زمـ َمقه٤م زمـ حمٚمد اغزدر ايمٗمػمر اظم٘مٛمك أزم٣م زم٘مار احلِما٣مر  -

دىما٣مح ، ديمف ٞمٓمر دم فمٙماؿ ايم٘ماالج، يمف رضمٙم٥م دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ، َمـ أهؾ ومػمة

 . (4)ج 1015ها/ 406سمقدم ؽمٛم٥م ، ٣مب دم ايمٖمٗمفَمـ ايمٔمٙم ء ايمزه٣مد يمف ىمت

حمٚمد يـ يقؽمػ زمـ ؽمٙمٝم ح اجلٜمٛمال اخلْمٝما٤م اظمٔماردب زما٣ميمٗمػمر  -

سمقلم اخلْم٥ٌم دايمِمالة دم صم٣مَمع ايمزهراء أي٣مج اخلٙمٝمٖم٥م ايمٛم٣مس ، ؽم٘مـ ومرؿم٥ٌم

 . (5)ج 982ها/ 372شمؿ سمقلم ومّم٣مء ومػمة ضمتك سمقدم هب٣م ؽمٛم٥م 

  ٗمااػمر دهمااـحمٚمااد زمااـ حمٚمااقد ايم، َمٗماادج زمااـ َمٔماا٣مذم ايمٗمااػمر -

اطمتٙمػ اظمِم٣مدر ضمقث ه٣مسمكم ايمُمخِمٝمتكم هؾ مه٣م داضمد أج ، (6)اظمقؾمح٣مت

                                                 

 . 339( تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 1

  . 153ب ايكاكٞ أبٞ عًٞ ايـذيف، ق ; َعذِ أؿشا 2/71( ابٔ االباس، ايته١ًُ، 2

  557ابٔ بؼهٛاٍ، ايـ١ً، ق ( 3

 . 28/152( ايزٖيب، تاسٜخ اإلطالّ، 4

 ;  361ُا٤ األْذيع، ق ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عً( 5

ٜزنش عباغ إٔ طبب ٖزٙ ايتظ١ُٝ تعٛد إىل تـٛس األْذيظٝني ـزا ايٓٛع ( 6

َـٔ ايـٓعِ نشقعـ١ ايجـٛب ٚفٝـ٘ ،طـٛط أٚمسٗـا أغــاّْا تٓتعُـ٘ أفكٝـّا أٚ           

عُٛدّٜا، فاألؿٌ فٝ٘ ٚسذات نب ٠ ٖٞ األػطاس، ٚقذ دض٥  أدضا٤ ؿـػ ٠  
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حمٚماد زماـ : ذىمر ازمـ زم٣ًمج وما٣مئالز ، دَم٣م فمالومتٜم  زمٖمـ اظمقؾمح٣مت، أج إشمٛم٣مح

ىم٣مح َمـ أهؾ وماػمة دهاق أدث ازمت٘مار هماـ اظمقؾماح٣مت دم ، حمٚمقد ايمٗمػمر

هل أدزاح ىمثار اؽماتٔم ث أهاؾ اؼٞماديمس هلا٣م دم ايمٕمازث  : )دوم٣مث، ايمُمٔمر

دأدث َماـ ، سمُمؼ فمعم ؽم فمٜم٣م َمِمقٞم٣مت اجلٝمقب زمؾ ايمٗمٙماقب، دايمٛمًٝم٤م

حمٚمد  -همٝم  زمٙمٕمٛمل  -صٛمع أدزاح هذخ اظمقؾمح٣مت زمٟمهمٗمٛم٣م داطمؼمع ؿمريٗمتٜم٣م 

نماغم أح ، دىم٣مح يِمٛمٔمٜم٣م فمعم أؾمْم٣مر اؼؾمٔم٣مر، زمـ حمٚمقد ايمٗمػمر ايمييرا

يٟمطماذ ايمٙمٖماظ ايمٔما٣مَمل ، أىمثره٣م فمعم اؼفم٣مريض اظمٜمٚمٙما٥م نماغم اظمًاتٔمٚمٙم٥م

ديّمع فمٙمٝمف اظمقؾماح٥م ددح سمّماٚمكم همٝمٜما٣م دغ ، ًٚمٝمف اظمرىمزدايمٔمجٚمل دي

دايمٗمػمر هذا ايمذر ئمد أدث َمـ ازمت٘مر هذا ايمٖمـ َمـ ايمُمٔمر دم ، (1)(أنمِم٣مح

هاق حمٚماد : هم٣محلٚمٝمدر وم٣مث، اؼٞمديمس ي٘متٛمػ ؾمخِمٝمتف زمٔمض ايمٕمٚمقض

، (2)زمـ حمٚمقد اظم٘مٖمقب ايمٗمػمر أدي٤م ؾم٣مفمر دأدرد يماف زمٝمتاكم َماـ ايمُمأمر

ح إ: ديذه٤م حمٗمؼ ىمت٣مب ازمـ ؽمٛم٣مء اظمٙمؽ زمٗمقيماف ،(3) دسمٌٔمف دم ذيمؽ ايمّمٌل

اظمقيمد دم َمديٛم٥م ومػمخ َماـ زماالد ، خمؼمفمف هق حمٚمد زمـ  قد ايمٗمػمر ايميير

إغ أح ، دومد فم٣مش هذا ايمُم٣مفمر دم هن٣مي٥م ايمٗمرح ايمث٣ميم٧م اهلجارر، اؼٞمديمس

 . (4)اظمح٣مدغت ايمتل وم٣مج هب٣م   سم٘مـ حم٣مدغت هن٣مئٝم٥م

اظمقؾمح٣مت هاق َمٗمادج زماـ َمٔما٣مذم  همٝم  ذىمر اظمٗمرر أح ايمذر ازمتدع همـ

ىم٣مح اظمخؼمع هل٣م زمجزيرة اؼٞماديمس َمٗمادج زماـ َمٔما٣مذم : )ايمٗمػمر دوم٣مث فمٛمف

                                                                                                
فٗٞ قذ تٛيذت ٚتتابع  تتابع فأؿبش  أػطاسّا أؿػش َٔ أػطاس ايكـٝذ٠، 

 . 220ايٓكؽ، تاسٜخ األدب األْذيظٞ عـش ايطٛا٥ف ٚاملشابطني، ق 

 . 1/469( ايز، ٠، 1

 . 93( دز٠ٚ املكتبع، ق 2

 . 132( بػ١ٝ املًتُع، ق 3

 َكذ١َ احملكل.  12داس ايطشاص، ق ( 4
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د اظمرداين دأطمذخ فمٛمف ذيمؽ فمٌاد  ايمٗمػمر َمـ ؾمٔمراء اؼَمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمظ

دأؾما٣مر ازماـ ، (1)(رزمف ص٣مضم٤م ىم٣مسم٤م ايمٔمٗمد شماؿ نمٙماٌٜم  فمٙمٝماف اظمتاٟمطمردح

دسم٘مٙماؿ ، (2)ج زمـ َمٔم٣مذم ايمٗماػمرايم٘مت٣مين أيّم٣مز أح خمؼمع اظمقؾمح٣مت هق َمٗمد

ؾم٣مفمر َمٔمردب دم أي٣مج فمٌد ايمار ـ : )احلٚمٝمدر فمـ َمٗمدج زمـ َمٔم٣مذم دوم٣مث

                  دسمٌٔمااف ايمّمااٌل دم، دهااذا ئمٛماال أٞمااف هماارة زمااكم اغشمٛمااكم، (3)( ايمٛماا٣مس

دأىماد ازماـ ؽمأمٝمد ساضما٥م ٞمًا٥ٌم ، إغ أهن    يذىمرا اظمقؾماح٣مت (4)ذيمؽ

إح اظمخاؼمع هلا٣م زمجزيارة : )ٗمػمر زمٗمقيمافاظمقؾمح٣مت إلم َمٗمدج زمـ َمٔم٣مذم ايم

ج زمـ َمٔم٣مذم ايمٗمػمر َمـ ؾمأمراء اؼَماغم فمٌاد اهلل زماـ حمٚماد  اؼٞمديمس َمٗمدظ

 . (5)(دأطمذ فمٛمف ذيمؽ أزمق فمٚمر زمـ فمٌد رزمف ص٣مضم٤م ايمٔمٗمد، اظمرداين

دأؾم٣مر ايم٣ٌمضم٧م فمٛم٣مين إلم أح َمٗمادج زماـ َمٔما٣مذم ايمٗماػمر حتاغم دم أَمارخ 

 حمٚماقد ايمٗماػمر زمٛمًا٥ٌمَم٠مرطمق أدب اؼٞمديمس هم٣مؾمؼماىمف هق دحمٚماد زماـ 

ومد يذه٤م إلم ايمٓمـ أهنا  داضماد هماٝم  ذها٤م آطماردح إلم أهنا  ( ايمٗمػمر)

إغ أٞمف غ طمالب أح ومػمة ىم٣مٞم٦م اظمٜمد اؼدث هلذا ايمٖمـ َمـ ايمُمأمر ، (6)اشمٛم٣مح

  . دَمٛمٜم٣م اٞمتٗمؾ إلم زمٗمٝم٥م اظمٛم٣مؿمؼ

حمادث ، دذىمردا أٞمف َمـ أهاؾ وماػمة، ه٘مذا درد دم اظمِم٣مدر، َمٗمٙم٦م -

                                                 

 . 7/6; ْفح ايطٝب،  253;  2/207( أصٖاس ايشٜاض، 1

 . 312عشا٤ أٌٖ األْذيع، ق ( ايتؼبٝٗات َٔ ػ2

 . 355( دز٠ٚ املكتبع، ق 3

 . 475( بػ١ٝ املًتُع، ق 4

 . 255( املكتطف َٔ أصٖاس ايطشف، ق 5

; ٜــشدح عبــاغ إٔ ستُــذ بــٔ ستُــٛد     80 – 79( املٛػــشات األْذيظــ١ٝ، ق  6

ايكــربٟ ٖـــٛ املخـــرتع يًُٛػـــشات، تـــاسٜخ األدب األْذيظـــٞ عــــش ايطٛا٥ـــف  

 . 228ٚاملشابطني، ق 
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دىم٣مٞم٦م يمف رضمؾ إلم اظمممة يمْمٙم٤م ، (1)فمث ح اغفمٛم٣موملؽمٚمع َمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

 . (2)دىم٣مح َمقصقهم٣مز زم٣مخلغم دايمٖمّمؾ، ايمٔمٙمؿ دسمقدم زم٣ميمٔمراة

َمٛمذر زمـ ايمِم٣ٌمح زمـ فمِمٚم٥م َمـ أهؾ وماػمة ىما٣مح َمٔمتٛمٝما٣مز زم٣محلادي٧م  -

 . (3) ج868ها/ 255دسمقدم ؽمٛم٥م ، ىم  سمقلم ومّم٣مء ومػمة، دايمرأر

ددح أطمٝمف متا٣مج زماـ حمدث إغ أٞمف ، َمـ أهؾ ومػمة، ٞم٣مس زمـ َمقه٤م -

 . (4)َمقه٤م ايمٗمػمر دم احلٖمظ 

 

                                                 

طعٝذ بٔ عجُإ بٔ طعٝذ بٔ طًُٝإ ايتذٝيب االعٓـاقٞ ٜهٓـ٢ أبـا عجُـإ      (1

َـــٔ أٖـــٌ قشطبـــ١، يـــ٘ سسًـــ١ يف طًـــب اذتـــذٜح، ٚنـــإ عاملـــّا صاٖـــذّا بــــ ّا   

ــ١ٓ   ــٛيف طـ ــذٜح، تـ ـــ/ 305باذتـ ــا٤    917ٖـ ــاسٜخ عًُـ ــٞ، تـ ــٔ ايفشكـ ــش: ابـ ّ، ٜٓعـ

 . 141-140األْذيع، ق 

 . 412( ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 2

; اذتُٝـذٟ، دـز٠ٚ املكتـبع،     403ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْـذيع، ق  ( 3

 . 4/273; ايكاكٞ عٝاض، تشتٝب املذاسى،  349ق 

 . 415ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق ( 4
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 اخلامتة

  

دمتٝمزت ، سمٗمع ىمقرة ومػمة إلم اجلٛمقب َمـ ومرؿم٥ٌم ددم اجلٜم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م َمٛمٜم٣م

َمٛمْمٗمتٜم٣م زمخِمقزم٥م ايمؼمزم٥م ددهمرة اظمٝم٣مخ همٟمدذ إلم ازده٣مر ايمزرافما٥م درداصمٜما٣م 

 دزمًا٤ٌم ومرهبا٣م، هم٣مٞمتممت همٝمٜم٣م ايمٗمرذ ايمزرافم٥م ايمتل سمزيد فمعم ؽمت ئ٥م ومري٥م

هم٘م٣مح ؽم٘م٣مهن٣م ، َمـ ومرؿم٥ٌم همٗمد همّمؾ ايم٘مثغم َمـ أه٣مرم ومرؿم٥ٌم ايمً٘مٛمك همٝمٜم٣م

 . طمٙمٝمط َمـ ايمٔمرب دايمػمزمر داظمًتٔمرزمكم دايمٛمِم٣مرذ

ج دأديمتٜم٣م ضم٘مقَم٥م ومرؿم٥ٌم اهت َما٣مز  710ها/ 92همتحٜم٣م اظمًٙمٚمقح ؽمٛم٥م 

ددم ايمٛمِمػ ايمث٣مين َماـ ، طم٣مص٣مز فمـ ؿمريؼ اطمتٝم٣مر فم هل٣م َمـ اظمخٙمِمكم هل٣م

يمت٣مؽمع اظمٝمالدر اؽمتقلم ازمـ ضمٖمِماقح فماعم فمادد ايمٗمرح ايمث٣ميم٧م اهلجرر/ا

دومد دومػ اؼه٣مرم إلم صم٣مٞم٤م ضم٘مقَما٥م ومرؿمٌا٥م وادخ ضمتاك ، َمـ َمٛم٣مؿمٗمٜم٣م

 . مت٘مٛمقا َمـ ايمتخٙمص َمـ ٞمٖمقذخ

دطمالث فمٜمد ايمْمقائػ ىم٣مٞم٦م ىماقرة وماػمة واٚمـ أَماالت زمٛمال َمٛما٣مد 

دطمالث ايمٔمٜمديـ اظمرازمْمل داظمقضمدر ومٙم٦م أمهٝمتٜم٣م زمًا٤ٌم ، ايمِمٛمٜم٣مصمٝمكم

دزمٔماد ؽماٗمقط ، إؾمٌٝمٙمٝم٥م شمؿ نمرٞم٣مؿم٥م دسمراصمع ددر ومرؿم٥ٌمحتقث اغهت ج إلم 

اؼطمغمة زمًٛمقات ومٙمٝمٙم٥م مت٘ماـ ٞمِما٣مرذ ومُمات٣ميم٥م زمزفم٣مَما٥م اظمٙماؽ همرٞم٣مٞمادد 

ج  زمٔماد أح  1240هاا/ 638ايمث٣ميم٧م َمـ ايمًٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م دم ضماددد ؽماٛم٥م 

ضم٘مٚمٜم٣م اظمًٙمٚمقح َمدة مخ٥ًم ومردح دٞمِمػ سمٟميمٗم٦م همٝمٜم٣م ومػمة غؽماٝم  َماـ 

   . دث يمٖمـ اظمقؾمح٣مت اؼٞمديمًٝم٥مايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م ىمقهن٣م اظمقيمد اؼ
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 املبحث األول

 

 

اجلغرافية التارخيية ملذينة قيجاطة 

Quesada 

 

همجا٣مءت زمٙمٖماظ ، درد اؽمؿ اظمديٛم٥م دم اظمِم٣مدر زمٟميمٖم٣مظ خمتٙمٖم٥م زمٔمض ايمًمء

ديٌاادد أح ، (5)دزمٛمجٝمْماا٥م ، (4) ومٝمجٝمْماا٥م، (3)دومٌح٣مؿماا٥م ، (2)دومٝمُماا٣مؿم٥م، (1) ومٝمج٣مؿماا٥م

اغطمتالب دم اؼيمٖم٣مظ ىم٣مح غطمتالب ايمٛمٗمؾ َمـ ايمٙمٕم٥م اغؽم٣ٌمٞمٝم٥م إلم ايمٔمرزمٝما٥م أد 

دومد اٞمدشمرت اظمديٛم٥م زمٔمد ذيماؽ دزمٗمال اؽماٚمٜم٣م داغز ، ضمددث سمِمحٝمػ فمٙمٝمٜم٣م

 .  Sierra Quesnda  (6)فمعم ؽمٙمًٙم٥م َمـ اجل٣ٌمث سمٛم٤ًم إيمٝمٜم٣م سمًٚمك 

دومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ احلٚماغمر ، Jaen  (7( )8)ـ فمٚمؾ صمٝم٣محسمٔمد ومٝمج٣مؿم٥م َم

                                                 

 . 488اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 1

 . 239ق ; ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ،  2/569اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، ( 2

  211ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 3

 . 94ّ (، ق  846-769ٖـ/ 232-180ابٔ سٝإ، املكتبع )يًشكب١ ( 4

 . 2/70( ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 5

ايتعًٝل  468ّ (، ق  846-769ٖـ/ 232-180املكتبع )يًشكب١ ( ابٔ سٝإ، 6

 ( حملُٛد عًٞ َهٞ. 9ايتعًٝل )

ٕ َٝاّل،  نٛس٠ باألْذيع بٝٓٗا( 7 ٕ َٝالّ ٚبٝٓٗا ٚبني قشطب١ مخظٛ ٚبني بٝاط١ طتٛ

; اذتُـ ٟ، ايـشٚض املعطـاس، ق     15َٝاّل، ٜٓعش: ابٔ غايب، فشسـ١ األْفـع، ق   

488 . 

 . 211ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 8
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دحتادث أزماق ايمٖمادا ، (1)..(( ،. ))َمديٛم٥م زم٣مؼٞمديمس َمـ فمٚمؾ صمٝم٣مح: زمٗمقيمف

 . (2).. ((،. دىم٣مح َمـ أفم ث صمٝم٣مح َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م، ... )): فمـ ذيمؽ زمٗمقيمف

))ىمقرة صمٝم٣مح : ىم  حتدث ؾمٝمخ ايمرزمقة فمـ ىمقرة صمٝم٣مح دأفم هل٣م زمٗمقيمف

 (3)دهل٣م َمـ اؼفم ث زمٝم٣مؽم٥م ، ..،. ومِمٌتٜم٣م َمديٛم٥م احل٣مرضةدسمًٚمك ومٛمنيـ د

 . (5)..(( . دومٝمج٣مؿم٥م، (4)دأزمدة 

)) دأَما٣م : دومد فمده٣م َم٠ميمػ جمٜمقث َمـ َمدح َمتقؽمْم٥م اؼٞمديمس زمٗمقيمف

دأزمادة ( 9)دؿمٙمٝمْمٙما٥م  (8)دزمًاْم٥م  (7) دومرَمقٞما٥م (6) َمدح اظمتقؽمْم٥م َمثؾ ذياش

                                                 

 . 488ايشٚض املعطاس، ق ( 1

 . 177تكِٜٛ ايبًذإ، ق ( 2

بعذ عٓٗا عؼـشٕٚ َـٝاّل، ٖٚـٞ رات    َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ تعذ َٔ أعُاٍ دٝإ إر ت( 3

; ٜـاقٛت،   15أطـٛاس ٚأطـٛام َٚتـادش،  ٜٓعـش: ابـٔ غايـب، فشسـ١ األْفـع، ق         

 .  6; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  23األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

ٚتعشف أٜلّا أبز٠ ٖٚٞ َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ َٔ أعُاٍ دٝإ، ٚتكع بـايكشب َـٔ   ( 4

; ابٔ طعٝذ، املػشب  23َعذِ ايبًذإ، ق  بٝاط١، ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ

 . 167; أبٛ ايفذا، تكِٜٛ ايبًذإ، ق  2/75يف س٢ً املػشب، 

 . 321طتب١ ايذٖش، ق ( 5

ٍ نٛس٠ ػز١ْٚ تبعذ عٔ إػب١ًٝٝ َشسًتإ، ٜٓعش: ( 6 َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ َٔ أعُا

;  25; ابٔ غايب، فشسـ١ األْفـع، ق    2/572ٜٓعش: اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، 

 . 159ألْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ٜاقٛت، ا

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ تكع ػشم إػب١ًٝٝ إر تبعذ عٓٗا عؼشٕٚ َٝاّل، ٜٓعش: ٜاقٛت، ( 7

 . 225ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

َذ١ٜٓ باألْذيع تكع بايكشب َٔ ٚادٟ  ؾ بٝٓٗا ٚبني دٝإ ثالخ َشاسـٌ،  ( 8

 . 113املعطاس، ق ; اذتُ ٟ، ايشٚض  15ٜٓعش: ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق 

َذ١ٜٓ باألْذيع ناْ  قاعذ٠ ًَٛى ايكٛط ايػشبٝني، ٖٚـٞ ســ١ٓٝ ٚــا    ( 9

-19أطٛاس عذ٠، ٚتكع ع٢ً ْٗش تاد١، ٜٓعش: ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق 

 . 393; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  20
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 . (2)..(( . دومٝمج٣مؿم٥م (1)دزمٝم٣مؽم٥م دزم٣مصم٥م 

ٝمج٣مؿم٥م إلم اجلٛمقب ايمممومل َمـ صمٝم٣مح دؾم رم ذومل َمديٛما٥م دسمٗمع َمديٛم٥م وم

دهذخ اظمٛمْمٗم٥م هل فمٌا٣مرة ، Ubada  (3)دصمٛمقع ذومل َمديٛم٥م أزمذة  Bazaزمًْم٥م

ٞ فمـ ضمِمقح َمتِمٙم٥م زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض دصٖمٜم٣م  همٚماـ ، ... )): زمٗمقيماف اإلدسٜظـ

دإيمٝماف  (4)ذيمؽ أح زمممومل صمٝم٣مح دوم٣ٌميم٥م زمٝم٣مؽما٥م ضمِماٛم٣مز فمٓماٝم ز يًاٚمك ؾماقذر 

َماٝمالز  اثٓـا عؼـش   (5)رر دَمٛمف دم ايمممة إلم ضمِمـ ؿمقي٥م يٛم٤ًم اخلالط ايمُمقذ

دضمِماـ ومٝمج٣مؿما٥م يتقؽماط َمادح صمٛماقع  (6).. (( . دَمٛمف إلم ضمِمـ ومٝمُما٣مؿم٥م

دزمكم صمٝم٣مح دهذا ، ))...: إذ ضمددخ اإلدريز زمٗمقيمف،  Cordobaذومل ومرؿم٥ٌم

َمرضمٙمت٣مح دَمٛماف إلم  (8)دَمٛمف إلم دادر آش  (7)َمرضمٙمت٣مح  -أر ومٝمج٣مؿم٥م –احلِمـ 

رضمٙمت٣مح دَمـ دادر آش اظمتٗمدج ذىمره٣م إلم أنمرٞم٣مؿما٥م أرزمٔماقح َم (9) إلم أنمرٞم٣مؿم٥م

                                                 

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ قذمي١ تكع غشب ايبالد، ٜٓعش: ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق ( 1

 . 75; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  21ق 

 . 45تاسٜخ األْذيع، ق ( 2

 ٜٓعش ارتاسط١. ( 3

َذ١ٜٓ باألْذيع بني غشْاطـ١ ٚدٝـإ، ٜٓعـش: ٜـاقٛت، األْـذيع َـٔ َعذـِ        ( 4

 . 178ايبًذإ، ق 

ٖٚٛ أسذ اذتـٕٛ ايٛاقع١ ػشم دٝإ بني ػٛرس ٚقٝؼاط١، ٜٓعش: اإلدسٜظٞ، ( 5

 . 2/569اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، 

 . 2/569املؼتام،  ( ْض6١ٖ

املشسًــ١ تظــاٟٚ أسبعــ١ ٚعؼــشٜٔ َــٝاّل، ٜٓعــش: ايؼــشبٝين، َػــين احملتــاز إىل  ( 7

نـِ، ٜٓعـش: ٖٓـتع، املهاٜٝـٌ      2، ٚاملٝـٌ ٜظـاٟٚ   1/522َعشف١ أيفاظ املٓٗـاز،  

 . 95ٚاألٚصإ اإلطال١َٝ، ق 

ٚتعــشف مبذٜٓــ١ اآلػــات َــٔ نــٛس٠ ايــب ٠ باألْــذيع بٝٓٗــا ٚبــني غشْاطــ١      ( 8

 . 33-32ٝاّل، ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق أسبعٕٛ َ

ٖٚٞ َٔ أقذّ َذٕ نٛس٠ ايب ٠ باألْذيع تكع عًـ٢ ْٗـش سـذاس٠ ثـِ ،شبـ       ( 9
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 .  (1)َمٝمالز( 

                  دَمٛمٜماا٣م هناار ايمااقادر ايم٘مٌااغم، اؾمااتٜمرت َمديٛماا٥م ومٝمج٣مؿماا٥م زمٟمهن٣مرهاا٣م

Rio Guadalqivir  ،يٛمٌٔم٧م َماـ ، ... )): دومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ ايمزهرر زمٗمقيمف

خيارج ، ٝمج٣مؿما٥مهذا اجلٌؾ زم٣مظمقوع اظمًٚمك زمٖمت  ايمديٙمؿ اظمممة فمعم ىماقرة وم

ديًاٚمك زما٣ميمقادر ايم٘مٌاغم َماـ أدث طمردصماف إلم دومقفماف دم ، َمـ فمكم هٛم٣مت

 .  (2)..(( ،. ايمٛمٜمر

ومد ؽم٣مفمد فمعم ومٝم٣مج زرافم٥م ٞمُماْم٥م ، إح سمقهمر اظمٝم٣مخ زمقصمقد هنر ايمقادر ايم٘مٌغم

دهذا َم٣م أدوحف أزمق ايمٖمادا ، دصمٔمؾ أروٜم٣م يمٝمٙم٥م دطمِم٥ٌم، دم َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م

، (3).. (( ،.َمديٛما٥م ٞمزها٥م ىمثاغمة اخلِما٤مَمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م دهل ، ... )): زمٗمقيمف

))ومٝمج٣مؿما٥م َمديٛما٥م ٞمزها٥م دم هن٣ميا٥م : دحتدث فمـ ذيمؽ أيّم٣مز ازمـ ؽمٔمٝمد زمٗمقيماف

 .  (4)..(( ،. ىم٣مٞم٦م ايمقغة سمؼمدد فمٙمٝمٜم٣م َمـ صمٝم٣مح، احلًـ داخلِم٤م

دفمـ ٞمُم٣مؿمٜم٣م اغومتِم٣مدر ذىمر اإلدريز أح ))ومٝمُم٣مؿم٥م دهاق ضمِماـ 

ٝمف صمٌؾ يٗمْمع زماف َماـ ىم٣مظمديٛم٥م يمف أؽمقاة درزمض فم٣مَمر د ٣مج دهمٛم٣مدة دفمٙم

اخلُم٤م ايمذر خترط َمٛمف ايمٗمِم٣مع داظمخ٣مزمئ داؼؿم٣ٌمة دنمغم ذيمؽ َما٣م ئماؿ 

، (5)زمالد اؼٞمديمس دأىمثر زمالد اظمٕمرب أيّم٣مز دهذا اجلٌؾ يتِماؾ زمًٌاْم٥م ((

ددم ومٝمُما٣مؿم٥م أؽماقاة درزماض ، ))...: ىم  أؾم٣مر إلم ذيمؽ احلٚمغمر زمٗمقيمف

                                                                                                
ايب ٠ ٚسً  ستًٗا غشْاط١ بٝٓٗا ٚبني قشطب١ ثالثٕٛ فشطخّا، ٜٓعش: ٜاقٛت، 

 . 200-199األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

 . 2/569( ْض١ٖ املؼتام، 1

 . 98-97تاب ادتػشاف١ٝ، ق ن( 2

 . 177تكِٜٛ ايبًذإ، ق ( 3

 . 2/63املػشب يف س٢ً املػشب، ( 4

 . 2/569ْض١ٖ املؼتام، ( 5
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َمٛمف ايمٗمِما٣مع دفمٙمٝمف صمٌؾ يٗمْمع زمف َمـ اخلُم٤م ايمذر خترط ، فم٣مَمر دهمٛم٣مدة

 . (1).. (( ،. داؼؿم٣ٌمة دنمغم ذيمؽ مم٣م ئمؿ زمالد اؼٞمديمس دأىمثر زمالد اظمٕمرب

إح هذا ايمٛمص يقو  أمهٝمتٜم٣م اغومتِم٣مدي٥م ضمٝما٧م سمٔماد ومٝمج٣مؿما٥م دصمٌٙمٜما٣م 

اظمممب فمٙمٝمٜم٣م َمرىمزاز إلٞمت٣مج اؼطمُم٣مب ايمتل سمدطمؾ دم ايمٔمديد َمـ ايمِمٛم٣مفم٣مت 

ّماخٚم٥م ايمتال سمُماٌع ذات اغؽمتخداج اظمٛمزرم ىم٣ميمٗمِم٣مع دهل أداين ايمْمٔما٣مج ايم

( 3) دايمْم٣ٌمة دهل أيّما٣مز أداين ايمْمٔما٣مج أد َما٣م يقواع فمٙمٝماف ايمْمٔما٣مج، (2) ايمٔمممة

دَماـ هٛما٣م صما٣مءت أمهٝما٥م هاذخ  ،(4)داظمخ٣مزمئ َمـ اخل٣مزمٝم٥م دهل اجلرار ايم٘مٌاغمة 

دٞمٓمراز يمًٔم٥م اؽمتٔم غت هذخ ، اؼطمُم٣مب ايمتل سمٛمت٨م َمـ أؾمج٣مر صمٌؾ ومٝمج٣مؿم٥م

اصم٦م جت٣مر ٣م هم٘م٣مٞم٦م سمضِمدر َماـ اؼطمُم٣مب زم٤ًٌم اؽمتخداَم٣م ٣م اظمٛمزيمٝم٥م يمذا ر

دومد سمرسم٤م فمعم جت٣مر ا٣م أح أصاٌح٦م ، ومٝمج٣مؿم٥م إلم أٞمح٣مء اؼٞمديمس داظمٕمرب

َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م ي٠مَمٜم٣م ايمتج٣مر َمـ خمتٙمػ اظمٛم٣مؿمؼ مم٣م سمْمٙما٤م دصماقد احل َما٣مت 

 . دهق َم٣م أدوحف ٞمص اإلدريز داحلٚمغمر أفمالخ، دايمٖمٛم٣مدة همٝمٜم٣م

                                                 

 . 488( ايشٚض املعطاس، ق 1

 )َاد٠ قـع (.  22/17ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، ( 2

 )َاد٠ طبل (.  26/50ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، ( 3

 ٠ ،بأ (. )َاد 1/207ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، ( 4
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 املبحث الثاني

 

 

 

 يجاطةالتاريخ السياسي ملذينة ق

 

سمرد دم اظمِم٣مدر اظمتقهمرة يمديٛم٣م إؾم٣مرة َم٣ٌمذة إلم ىمٝمٖمٝم٥م دسم٣مريخ همت  َمديٛم٥م   

درزم  ىمقهن٣م همتح٦م أشمٛم٣مء همت  اظمًاٙمٚمكم يم٘ماقرة صمٝما٣مح ىمقهنا٣م َماـ ، ومٝمج٣مؿم٥م

همٌٔمد اٞمتِم٣مر اظمًٙمٚمكم زمٗمٝما٣مدة ؿما٣مرة زماـ زيا٣مد فماعم َمٙماؽ ايمٗماقط ، سمقازمٔمٜم٣م

دم  Rio Guudaleteيمقذريااؼ دم َمٔمرىماا٥م دادر يم٘ماا٥م  Visigothsايمٕماارزمٝمكم 

 Toledoج ؽما٣مر ؿما٣مرة ؾما غز ٞمحاق ؿمٙمٝمْمٙما٥م 710ها/ 92ؾمقاث َمـ ؽمٛم٥م 

فم٣مصٚم٥م ايمٗمقط ايمٕمرزمٝمكم دسمرت همروم٣مز َمـ ومقاسمف يمٖمت  َم٣م سمٌٗمك َمـ اظمٛما٣مؿمؼ ايمتال 

 Malaga  (3)دَم٣ميمٗماا٥م Elvia  (2)دايمٌااغمة (1)جتٚمااع همٝمٜماا٣م ايمٗمااقط دهاال ومرؿمٌاا٥م

   .(5)ؼ زمٟمىمٚمٙمٜم٣مدمت٘مـ اظمًٙمٚمقح َمـ همت  هذخ اظمٛم٣مؿم، Tudmir  (4)دسمدَمغم

                                                 

ٖٚٞ قاعذ٠ بالد األْذيع ٚأِٖ َذْٗا ذتكب١ ط١ًٜٛ نْٛٗا داس ًَـو بـين   ( 1
أ١َٝ ٖٓاى ٚبٝٓٗا ٚبني ايبشش َظ ٠ مخظـ١ أٜـاّ، ٜٓعـش: ابـٔ غايـب، فشسـ١       

 . 459-456; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  27-26األْفع، ق 

ش: ابـٔ  نٛس٠ باألْذيع تكع بايكشب َٔ قشطبـ١ ٚتتــٌ بـأسٛاص قـرب٠، ٜٓعـ     ( 2
 . 502; ايكضٜٚين،  ثاس ايبالد، ق  14غايب، فشس١ األْفع، ق 

( َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ تكع ع٢ً ػاط٤ٞ ايبشش ٚتعذ َٔ نباس سٛاكش األْـذيع،  3
 . 517; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  25ٜٓعش: ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق 

4 )   ٓ عــش: َذٜٓـ١ باألْــذيع تتـــٌ بـأسٛاص نــٛس٠ دٝــإ ٚتكـع ػــشقٞ قشطبــ١، ٜ
 . 16-15; ابٔ غايب، فشس١ األْفع، ق  193ايٝعكٛبٞ، ايبًذإ، ق 

يًُضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ سـٍٛ ٖـزٙ ايفتٛسـات ٜٓعـش: َؤيـف زتٗـٍٛ، أ،بـاس        ( 5
َٚا بعذٖا ;  47; ابٔ ايهشدبٛغ، تاسٜخ األْذيع، ق  22-19زتُٛع١، ق 

 . 265-1/264; املكشٟ، ْفح ايطٝب،  2/11ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 
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أَم٣م ىمقرة صمٝم٣مح ايمقاومٔم٥م إلم ايمممة َمـ ومرؿم٥ٌم دايمتل يٚمار هبا٣م ايمْمرياؼ 

هم١مح ؿم٣مروم٣مز زمٔمد أح فمػم هنر ايمقادر ، ايمردَم٣مين ايمٗمديؿ دايمذر يدفمك ه٣مٞمٝم٣ٌمث

: دومد أؾم٣مر اظمٗمرر إلم ذيمؽ زمٗمقيمف، ايم٘مٌغم سمٗمدج ؾم غز ؽم٣ميم٘م٣مز ذيمؽ ايمْمريؼ

ذة اؼٞماديمس)) ؽما٣مر  إح ؿم٣مرة زمٔمد زمٔمثف زمٔمّم٣مز َمـ صمٝمقؾمف إلم َمٛم٣مؿمؼ

دهاذا ئمٛمال أح ، (1)هق دم َمٔمٓمؿ ايمٛم٣مس إلم ىمقرة صمٝم٣مح يريد ؿمٙمٝمْمٙما٥م (( 

صمٝم٣مح دسمقازمٔمٜم٣م زم  همٝمٜم٣م َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م ومد همتح٦م فمعم يد ؿم٣مرة زماـ زيا٣مد 

 . دهق دم ؿمريٗمف إلم ؿمٙمٝمْمٙم٥م

ؼح َمٔمرىما٥م ، ج 710هاا/ 92دايمراصم  أح ذيمؽ ىم٣مح دم أداطمر ؽماٛم٥م 

)) ياقج : قط ايمٕمرزمٝمكم ىم٣مٞم٦م ىم  وم٣مث اظمٗمرردادر يم٘م٥م ايمتل اهنزج همٝمٜم٣م ايمٗم

هم٣مسمِماٙم٦م احلارب زمٝماٛمٜمؿ إلم ياقج ، اؼضمد يمٙمٝمٙمتكم زمٗمٝمت٣م َمـ ؾمٜمر رَمّم٣مح

دىم٣مح همت  ومرؿم٥ٌم  (2)اؼضمد خلٚمس طمٙمقح َمـ ؾمقاث زمٔمد سمتٚم٥م شم ٞمٝم٥م أي٣مج((

لم َمديٛما٥م ؿمٙمٝمْمٙما٥م دم أدائاؾ ؽماٛم٥م ددصاؾ إ، (3)دم ؾمقاث َمـ ايمًٛم٥م ٞمٖمًٜم٣م

دطمقث صمٝم٣مح دسمقازمٔمٜم٣م زما  همٝمٜما٣م َمديٛما٥م دهذا ئمٛمل أح ، (4)ج711/ ها93

أر طماالث اظمادة زماكم ، ومٝمج٣مؿم٥م حت٦م ؽمٝمْمرة اظمًٙمٚمكم ومٌؾ هاذا ايمتا٣مريخ

 . ج710ها/ 92ؾمقاث دذر احلج٥م َمـ ؽمٛم٥م 

  سممم اظمِم٣مدر ايمتل زمكم أيديٛم٣م إلم َمٔمٙمقَم٣مت ىم٣مهمٝم٥م فمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م 

أؾما٣مرت إغ أهنا٣م ، أد ايمػمزمري٥م ايمتل ؽم٘مٛم٦م ومٝمج٣مؿم٥م زمٔمد ايمٖمت  اإلؽمالَمل

دايماراصم  أح زمٔمّما٣مز َمٛمٜما٣م ، (5)زمٟمح أنمٙم٤م َمـ ٞمزث هؿ َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝما٥م 

                                                 

 . 2/261ْفح ايطٝب، ( 1

 . 1/259ْفح ايطٝب، ( 2

 . 3/12املكشٟ، ْفح ايطٝب، ( 3

 . 394اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 4

5 ) ٔ  =ملضٜــذ َــٔ ايتفاؿــٌٝ عــٔ ايكبا٥ــٌ ايعشبٝــ١ ايــيت طــهٓ  دٝــإ ٜٓعــش: ابــ
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همٗماد أؾما٣مرت اظمِما٣مدر هماٝم  زمٔماد إلم ، اٞمتممدا دم سمقازمٔمٜم٣م دَمٛمٜم٣م ومٝمج٣مؿم٥م

ايمٔمديد َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمٔمرزمٝما٥م اٞمتًاٌقا إيمٝمٜما٣م غؽماٝم  َماـ ومٌٝمٙما٥م خلاؿ 

 . (3) دنم٣مهمؼ (2)داغزد  (1)ايمٔمرزمٝم٥م

دم ىمااقرة صمٝما٣مح ومااد أشماار فمااعم أدواا٣مفمٜم٣م  ديٌادد أح ايمؼمىمٝمٌاا٥م ايمًاا٘م٣مٞمٝم٥م

دهذا زمددرخ وماد ؾما٘مؾ ومْما٤م ، إذ ىم٣مح َمٔمٓمؿ ؽم٘م٣مهن٣م َمـ ايمٔمرب، ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

ايمرضمك دم ايمٌماع ايمٗمٌقم ايمذر ٞمُم٤م زمكم ايمٗم٣ٌمئاؾ ايمٔمرزمٝما٥م ايمٗمٝمًاٝم٥م دايمٝم ٞمٝما٥م 

همٌجٜماقد ، (5( )4)زمح٘مؿ أح زفمٝمؿ ايمٗمٝمًٝم٥م دم ىمقرة صمٝم٣مح هق ايمِمٚمٝمؾ زمـ ضما٣مسمؿ

٘مٛما٦م ايمٗمٝمًاٝم٥م َماـ إحلا٣مة هزيٚما٥م زم٣ميمٝم ٞمٝما٥م فمرب صمٝم٣مح َمـ صمٛمد ومٛمنيـ مت

ىم  يمٔم٤م َمقارم زمٛمل أَمٝما٥م ، (6)ج  741ها/ 124زم٣ميمٗمرب َمـ َمديٛم٥م ومرؿم٥ٌم ؽمٛم٥م 

                                                                                                
; ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظـاب ايعـشب،    45ايكٛط١ٝ، تاسٜخ افتتاح األْذيع، ق =

; طـــ٘، ايفـــتح ٚاالطـــتكشاس، ق  455، 450، 419، 292، 290 ،287، 246، 192ق 

258 ،260 ،261 ،262 . 

 . 2/501ابٔ عبذ املًو املشانؼٞ، ايزٌٜ ٚايته١ًُ، ( 1

;  347; ايـــزٖيب، َعشفـــ١ ايكـــشا٤ ايهبـــاس، ق     2/148ابـــٔ االبـــاس، ايتهًُـــ١،   ( 2

 . 150املظتًُح َٔ نتاب ايته١ًُ، ق 

 . 183; املظتًُح َٔ نتاب ايته١ًُ، ق  468، 14/124ايزٖيب، تاسٜخ اإلطالّ، ( 3

ٖٛ أبٛ غظإ ايـٌُٝ بٔ سا  بٔ مشش بٔ رٟ ادتٛػٔ ايهالبٞ، نإ دذٙ ( 4

مشش َٔ أػـشاف عـشب ايهٛفـ١ ٖٚـٛ أسـذ املؼـاسنني يف قتـٌ اإلَـاّ اذتظـني          

ــشأغ         ــر ايكؼــ ٟ ٚت ــ٘ ايظــالّ، ٚد،ــٌ ايـــٌُٝ األْــذيع َــع طايعــ١ بً عًٝ

ّ، ٜٓعــش: ابــٔ االبــاس، اذتًــ١   859ٖـــ/  142٘ طــ١ٓ ايكٝظــ١ٝ بٗــا ٚناْــ  ٚفاتــ 

 . 68-1/67ايظ ا٤، 

ملضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ عٔ ايـشاع بني ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ ايكٝظ١ٝ ٚايُٝا١ْٝ ٜٓعـش:  ( 5

َٚــا بعــذٖا ; أسطــالٕ، تــاسٜخ غــضٚات ايعــشب، ق  210َــؤْع، فذــش األْــذيع، ق 

 . 62-57ايب ٠، ق  ; ايعبٛدٟ، األسٛاٍ ايظٝاط١ٝ ٚايع١ًُٝ يف َذ١ٜٓ 58-62

;  49-44ملضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ ٜٓعش: ابٔ ايكٛط١ٝ، تاسٜخ افتتاح األْذيع، ( 6

َٚا بعذٖا  ; َؤْع، فذش األْذيع،  66َؤيف زتٍٗٛ، أ،باس زتُٛع١، ق 

 َٚا بعذٖا.  213ق 
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إلم ( اؼدث) ددراز ىمٌااغماز دم ايمتٚمٜمٝمااد يماادطمقث فمٌااد ايماار ـ زمااـ َمٔم٣مدياا٥م

دزمٔمده٣م اهنزج ايمِمٚمٝمؾ زمـ ضم٣مسمؿ َمـ ومرؿم٥ٌم فمعم أشمر دطمقث فمٌد ، اؼٞمديمس

اجتف إلم صمٝم٣مح يًتٌمخ ؽما٘م٣مهن٣م دَماـ همٝمٜما٣م ايمر ـ اؼدث إلم اؼٞمديمس د

  .(1)َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٗمٝمًٝم٥م

إح َمـ أدائؾ اؼضمداث اظمٜمٚم٥م ايمتال ضمادشم٦م دم َمديٛما٥م ومٝمج٣مؿما٥م هاق 

( ج 821-796هاا/ 206-180) ايمٌماع زمكم اؼَمغم احل٘مؿ زمـ هُما٣مج

دفمٚمف ؽمٙمٝم ح زمـ فمٌد ايمر ـ اؼدث إذ رهمض اؼطمغم اغفماؼماب زمح٘ماؿ 

ج  صما٣مث دم زماالد اؼٞماديمس جلٚماع  798/هاا 182همٖمل ؽماٛم٥م ، ازمـ أطمٝمف

دومد دصمد دم ىماقرة صمٝما٣مح زمٔماض ، اؼسم٣ٌمع دايمتحُمٝمد ود اؼَمغم احل٘مؿ

دوماد اختاذ َماـ َمديٛما٥م ومٝمج٣مؿما٥م َمٛمْمٙمٗما٣مز ، اظم٠ميديـ يمف َمـ فمرب ايم٘ماقرة

حلرىمتف دمت٘مـ َمـ اغؽمتٝمالء فمعم صمٝم٣مح دايمٌغمة داجتف ٞمحاق ومرؿمٌا٥م إغ أح 

 . (2)ومقات اؼَمغم احل٘مؿ مت٘مٛم٦م َمـ هزيٚمتف

 –)) همٙما  اصمتٚماع ؼع أياقب : دومد أؾم٣مر ازمـ ضمٝم٣مح إلم ذيماؽ زمٗمقيماف

همجٚماع ، دزمٙمغ طمػمخ ازمـ أطمٝمف احل٘مؿ، َم٣م أراد أومٌؾ يريد ومرؿم٥ٌم –ؽمٙمٝم ح 

داهمٔم٣مز يمف فمـ ومرؿم٥ٌم هم٣ميمتٗمٝم٣م زمٗمٝمجٝمْم٥م ددارت زمٝمٛمٜم  ، صمٝمُمف دطمرج يًتٗمٌٙمف

دومتؾ ، همٜمزَمف هزيٚم٥م ومٌٝمح٥م، ضمردب ؾمديدة ـمٜمر همٝمٜم٣م اؼَمغم احل٘مؿ فمٙمٝمف

همٚم٢م ؽمٙمٝم ح َمٖمٙمقغز َمؼمصمالز َمتجاقغز ، دنمٛمؿ فمً٘مرخ، ثغماز َمـ رصم٣ميمفىم

 . (3) ..((،. دم ايمٌٙمداح

ديمٔمٙمف دصمد َمـ فمارب ، إغ أح ؽمٙمٝم ح   يًت٘مـ زمٔمد طم٣ًمرسمف اظمٔمرىم٥م

                                                 

 . 85َؤيف زتٍٗٛ، أ،باس زتُٛع١، ق ( 1

 . 221-220ظًُني، ق ; طامل، تاسٜخ امل 2/70ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 2

 . 95- 94ّ (، ق  846-769ٖـ/ 232-180املكتبع )يًشكب١  ( 3
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دهلذا زمٔمد هزيٚمتف رصماع ، ايمٗمٝمًٝم٥م دم ومٝمج٣مؿم٥م َمـ ي٣ًمٞمدخ دئم٣مود ومّمٝمتف

هم٣ميمتٗمك ايمْمرهم٣مح ، إلم هٛم٣متدهق َم٣مدهمع اؼَمغم احل٘مؿ إلم سمتٌٔمف ، إلم ومٝمج٣مؿم٥م

دسم٘مٙمٙما٦م اظمٔمرىما٥م ( ج 798هاا/ 182أر )دم ومٝمج٣مؿم٥م دم ايمًاٛم٥م ٞمٖمًاٜم٣م

ددارت ، ... )): دومد حتدث ازمـ ضمٝم٣مح فماـ ذيماؽ زمٗمقيماف، زم٣مهنزاج ؽمٙمٝم ح

، دنم٣مدر أشمٗم٣ميمف دؽمقاد فمًا٘مرخ، اهنزج همٝمٜم٣م ؽمٙمٝم ح، زمٝمٛمٜم  ضمردب ؾمديدة

٣مز دم ذر احلج٥م َمـ شمؿ فم٣مددا اغيمتٗم٣مء زمٗمٝمجٝمْم٥م أيّم، همٕمٛمٚمٜم٣م رصم٣مث احل٘مؿ

 . (1)هم٣مهنزج ؽمٙمٝم ح أيّم٣مز أؾمد َمـ هزيٚمتف اؼدلم((، هذخ ايمًٛم٥م

دزمٔمد فمٜمد اؼَمغم احل٘مؿ زمـ هُم٣مج   سمتحدث اظمِم٣مدر ايمتل زمكم أياديٛم٣م 

فمااـ ايمااددر ايمًااٝم٣مد دايمٔمًاا٘مرر ظمديٛماا٥م ومٝمج٣مؿماا٥م ضمتااك ايمٔمٜمااد 

ديٌادد ذيماؽ راصماع إلم أح أضماداث ، Almohadea, Los  (2)اظمقضمادر

، ومد ؿمٕم٦م فمعم أضمداث ومٝمج٣مؿم٥م زم٣مفمت٣ٌمر أح اؼطمغمة سم٣مزمٔم٥م هلا٣مىمقرة صمٝم٣مح 

ديمٙمتديمٝمؾ فمعم ذيماؽ أح ، يمذيمؽ سمرىمز اغهت ج فمعم صمٝم٣مح زمدغز َمـ سمقازمٔمٜم٣م

دم ايمٛمِماػ ايمثا٣مين َماـ   Ryyaايمذر شم٣مر دم إومٙمٝمؿ ري٥م (3) فمٚمر زمـ ضمٖمِمقح

                                                 

 . 98ّ (، ق  846-769ٖـ/ 232-180املكتبع )يًشكب١ ( 1

قاَ  دٚي١ املٛسذٜٔ ع٢ً إثش سشن١ د١ٜٝٓ ظٗـشت يف بـالد املػـشب تضعُٗـا     ( 2

ـُٛد٠ ستُذ بٔ عبذ اهلل بٔ تَٛشت املًكب باملٗذٟ ايزٟ ٜٓتُٞ إىل قب١ًٝ َ

ايرببش١ٜ، ٚطع٢ املٛسذٕٚ إىل إْٗا٤ سهِ املشابطني يف ملػشب ٚاألْذيع، ٚفعاّل 

ّ ٚأسهُٛا  1146ٖـ/ 541متهٓٛا َٔ ريو إر د،ًٛا عاؿُتِٗ َشانؽ ط١ٓ 

طــٝطشتِٗ عًٝٗــا ثــِ عــربٚا إىل األْــذيع، ملضٜــذ َــٔ ايتفاؿــٌٝ ٜٓعــش: ابــٔ   

عــذٖا ; املشانؼــٞ،  َٚــا ب 320األثــ ، األْــذيع َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاسٜخ، ق   

 َٚا بعذٖا.  172; ابٔ أبٞ صسع، األْٝع املطشب، ق  149-143املعذب، ق 

( ٖٛ عُش بٔ سفف املعشٚف عفـٕٛ، بٔ عُش بٔ دعفش بٔ ػتِٝ بٔ رٜبإ 3

بٔ فشغًٛؾ بٔ أرفْٛؽ، َٔ َظ١ًُ ايز١َ، َٔ نٛس٠ تانشْا َٔ عٌُ سْذ٠، 

يف اإلطالّ، نإ ي٘ َٔ  ٚنإ ايزٟ أطًِ َِٓٗ دعفش بٔ ػتِٝ، ففؼا ْظً٘

 =ايٛيذ ايزنٛس عُش ٚعبذ ايشمحٔ، فٛيذ عُش بٔ دعفش سفـّا، ٚٚيذ سفف
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ايمٗمرح ايمث٣ميم٧م اهلجرر/ايمت٣مؽمع اظمٝمالدر اَمتادت ؽماٙمْمتف يمتُماٚمؾ َمٔمٓماؿ 

  Priegoدصمٝم٣مح دزم٣منما٥م  Ecijaومرؿم٥ٌم َمثؾ ايمٌغمة داؽمتج٥مايمٗمقافمد صمٛمقع 

دَم٣ميمٗما٥م ضمتاك   زمٝماد ضم٘مقَما٥م   Archidonaدأرؾماذدٞم٥م  Cabraدوماػمة

إلم اؽمتٝمالئف فمعم  مل تؼش املـادس (1)ومرؿم٥ٌم ؽمقذ ايمٔم٣مصٚم٥م دزمٔمض أضمقازه٣م 

ومٝمج٣مؿم٥م داىمتٖم٦م زمذىمر صمٝم٣مح دسمقازمٔمٜم٣م فمعم ايمارنمؿ َماـ أح هاذخ اظمٛما٣مؿمؼ 

 .  (2) ىم٣مٞم٦م ىمٙمٜم٣م حت٦م ؽمٝمْمرسمف

إغ أٞمٛم٣م غ ٞمًتٌٔمد أح َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م فم٣مؾم٦م ه٣مدئ٥م زمٔمٝمادة فماـ اؼضماداث 

إغ أٞماف َماع ، همٙمؿ سم٘مـ هٛم٣مت أضمداث َمٜمٚم٥م همٝمٜما٣م سمًاؼمفمل اغٞمتٌا٣مخ، ايم٘مٌغمة

ـمٜمقر اظمقضمديـ فمعم ايم٣ًمضم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م زمدأ اؽمٚمٜم٣م يٓمٜمار َماـ صمدياد زمٖمٔماؾ 

اظمتٚمارد  (3)إذ مت٘مـ ازمـ َماردٞمٝمش، اؼضمداث اظمٜمٚم٥م هب٣م دايمتل غ يٚم٘مـ ختْمٝمٜم٣م

                                                                                                
)سفـٕٛ( ٖزا عُش ايجـا٥ش عًـ٢ األَـ  ستُـذ أٚاّل، عــٔ بشبؼـرت ٖٚـٞ        =

أَٓع قالع األْذيع قاطب١، ٚاتـً  أٜاَـ٘ يف ظٗـٛس ٚعـض٠ ستـ٢ قلـ٢ عًٝـ٘       

ٜٓعـش: ابـٔ عـزاسٟ، ايبٝـإ      ّ، 917ٖــ/  305األَ  عبـذ ايـشمحٔ ايجايـح طـ١ٓ     

; ابـٔ ارتطٝـب، أعُـاٍ     2/406; ايـزٖيب، طـ  أعـالّ ايٓـبال٤،      2/106املػشب، 

 . 174-4/172; ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب،  45-2/32األعالّ، 

 . 327، 320، 1/318ٜٓعش: عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 1

 . 376، 1/324عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 2

ٛ عبذ اهلل ستُذ بٔ طعذ بٔ ستُذ بٔ طعذ ادتـزاَٞ بـٔ َـشدْٝؽ،    ٖٛ أب( 3

ٚرنش ابٔ األباس إٔ ابٔ َشدْٝؽ دزاَٞ، ٚأػاس ابٔ سضّ إىل إٔ بعض بطٕٛ 

دزاّ طهٓ  األْذيع، ٜٚٓفٞ فشاْجٝظهٛ نٛدٜشا ْظب٘ ايعشبـٞ ٜٚـشدح أْـ٘    

ٜعٛد إىل ادتاي١ٝ ايبٝضْط١ٝ اييت ناْ  يف األْذيع قبٌ ايفتح، ٚقذ متهـٔ  

َــٔ بظــط ْفــٛرٙ عًــ٢ ػــشم األْــذيع ٚســاٍٚ ايٛؿــٍٛ إىل غشْاطــ١ إال إْــ٘    

اؿطذّ باملٛسذٜٔ ايـزٜٔ ٖضَـٛٙ عـذ٠ َـشات، فًُـا أسـع  يف ْفظـ٘ ايلـعف         

ؿاحل ،ًٝف١ املٛسذٜٔ أبا ٜعكٛب ٜٛطف بٔ عبـذ املـؤَٔ ٚصٚز ابٓتـ٘ ؿـف١ٝ     

إىل ٜعكٛب بٔ ٜٛطف املٛسذٟ، ٚصٚز ابٓت٘ ايجا١ْٝ صا٥ذ٠ إىل ٜٛطف بـٔ عبـذ   

 =;177-176ّ، ٜٓعش: املشانؼٞ، املعذب، ق1171ٖـ/567املؤَٔ، ٚتٛيف ط١ٓ 
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دأصٌح٦م ، اؼٞمديمز ايؼـشم فمعم احل٘مؿ اظمقضمدر َمـ اغؽمتٝمالء فمعم َمٛم٣مؿمؼ 

هاذخ اظمديٛما٥م صمٜماز اخلٙمٝمٖما٥م دَمـ أصمؾ اؽمؼمداد، َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م وٚمـ ٞمٖمقذخ

-1162/ هاا 580-558) اظمقضمدر أع ئمٗمقب يقؽمػ زمـ فمٌد اظما٠مَمـ

دهمٔمالز ، ود ازمـ َمردٞمٝمشج  1170/ ها 566 ٙم٥م فمً٘مري٥م ؽمٛم٥م ( ج 1184

دومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ زمـ أع ص٣مضم٤م ، ٘مٛمقا َمـ ايمدطمقث إيمٝمٜم٣م زمٔمد ومت٣مث ؾمديدمت

زمجٚمٔمٜمؿ اظمقهماقر اظمٛمِماقر إلم ( 1)همتحرىمقا َمـ إؾمٌٝمٙمٝم٥م، ... )): ايمِمالة زمٗمقيمف

دم أدث ؾماٜمر رصما٤م ايمٖمارد  (2)َمديٛم٥م ومرؿم٥ٌم ددم صحٌتٜمؿ إزمراهٝمؿ زمـ مهُمؽ

َما٣مز دهناددا همٙم  دصٙمقا ومرؿم٥ٌم أوم٣مَمقا همٝمٜما٣م أي٣م، َمـ ؽمٛم٥م ؽم٦م دؽمتكم اظم٠مرطم٥م

فمعم سمِمٚمٝمؿ اخلغم زمٔمزَمٜمؿ دم نمازدهؿ هماٟمدث َمديٛما٥م ٞمزيمقها٣م َماـ زماالد ازماـ 

 .  (3)..((،. همٖمتحٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم زمٔمد ومت٣مث دٞمزاث، َمردٞمٝمش َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م

                                                                                                
ــ ا٤،  = ــ١ ايظـ ــاس، اذتًـ ــٔ األبـ ــاَؽ ) 2/232ابـ ــب،  233( ق1ٖٚـ ــٔ ارتطٝـ ; ابـ

 . 98-85; دابش، بٓٛ َشدْٝؽ، ق  127-2/122اإلساط١، 

( َذٜٓــ١ أْذيظــ١ٝ بٓاٖــا ٜٛيٝــٛغ قٝـــش تبعــذ عــٔ قشطبــ١ مثــإْٛ َــٝاّل، ٜٓعــش:    1

 . 175ـ174; أبٛ ايفذا، تكِٜٛ ايبًذإ، ق  60ـ58ايشٚض املعطاس، ق اذتُ ٟ، 

ٖٛ إبشاِٖٝ بٔ ستُذ بٔ َفشز بٔ ُٖؼو أطًِ دذٙ ع٢ً ٜذ أسذ أَـشا٤  ( 2

ٜين ٖٛد، ٚعٓـذَا اكـطشب  األسـٛاٍ يف أٚا،ـش عٗـذ املـشابطني اتــٌ بـأَ          

ػشم األْذيع ستُذ بٔ َـشدْٝؽ ٚؿـاٖشٙ عًـ٢ ابٓتـ٘، ٚقـاد ادتٝـٛؾ َعـ٘        

ّ د،ٌ غشْاط١ ٖٚضّ 1160ٖـ/556ٕ ػذاعّا ػذٜذّا ساد ايبأغ، ٚيف ط١ٓ ٚنا

املٛســذٜٔ يف َعشنــ١ َــشز ايشقــاد َٚجــٌ بٗــِ، ثــِ إٕ عالقتــ٘ طــا٤ت بــابٔ           

َشدْٝؽ بعذ إٔ طًٓل ابٓت٘ اْلِ ابٔ ُٖؼـو إىل املٛسـذٜٔ ْهاٜـ١ بــٗشٙ     

ّ، ٜٓعـش: ابـٔ أبـٞ     1175ٖــ/  571ٚاطتُش يف ٚال٥٘ ــِ ستـ٢ ٚفاتـ٘ بعـذ طـ١ٓ      

; ابـٔ   425-423، 419، 416-412ؿاسب ايـال٠، تاسٜخ املٔ باإلَاَـ١، ق  

-1/151; ابٔ ارتطٝب، اإلساط١،  255، 2/52طعٝذ، املػشب يف س٢ً املػشب، 

 . 369-3/368;  عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع،  152

; ٚملضٜــذ َــٔ ايتفاؿــٌٝ ٜٓعــش: املشانؼــٞ،      428تــاسٜخ املــٔ باإلَاَــ١، ق   ( 3

 =َٚا بعذٖا ; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق 176ق املعذب، 
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دوماد ، زمٔمد ذيمؽ أصٌح٦م َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م َمـ َمٛم٣مؿمؼ ٞمٖماقذ اظمقضماديـ

دلم فمٙمٝمٜم٣م اخلٙمٝمٖم٥م اظمقضمدر أع ئمٗمقب إزمراهٝمؿ زمـ مهُماؽ دزمٗمال همٝمٜما٣م 

 . (1)ج1175ها/ 571ضمتك دهم٣مسمف ؽمٛم٥م 

إغ أٞمف دم هن٣ميا٥م فمٜمادهؿ ، اؽمتٚمرت َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م حت٦م احل٘مؿ اظمقضمدر

سمٔمرو٦م اظمديٛم٥م يمٔمدة أضمداث فمعم أشمر اوْمراب اؼدو٣مع ايمًٝم٣مؽماٝم٥م داطماؾ 

 هاا 620-610)همٌٔمد دهم٣مة اخلٙمٝمٖما٥م اظمقضمادر اظمًتٛمٌما، اؼهة اظمقضمدي٥م

د زماـ يقؽماػ زماـ فمٌاد زم٣ميع أهؾ َمراىمش فمٌد ايمقاضما( ج1213-1223/

همٔم٣مرض زمٝمٔمتاف ازماـ أطمٝماف أزماق ( ج1224-1223ها/621-620)اظم٠مَمـ

 حمٚمد فمٌد اهلل زماـ ئمٗماقب اظمٛمِماقر ايماذر ىما٣مح دايمٝما٣مز فماعم َمديٛما٥م َمرؽماٝم٥م

Murcia(2) ، دومد دفم٣م اؼطمغم أؾمٝم٣مخ اظمقضمديـ إلم زمٝمٔمتاف هماتؿ يماف ذيماؽ ؽماٛم٥م

، (ج1226-1224ها/ 624-621) دسمٙمٗم٤م زم٣ميمٔم٣مدث، ج1224ها/ 621

همٟمصاٌ  يمٙمدديما٥م ، دأطمذ دم سمادزمغم ضم٘مٚماف  Sevillaر إلم َمديٛم٥م إؾمٌٝمٙمٝم٥مدؽم٣م

إغ أح اؼَماقر   ، اظمقضمدي٥م طمٙمٝمٖمتكم أضمدمه٣م دم َمراىمش داػطمار دم إؾماٌٝمٙمٝم٥م

ذيمؽ إلم أح ازمـ فمؿ ايمٔم٣مدث أزمق حمٚمد فمٌاد اهلل زماـ حمٚماد ، سمٛمتٜمل إلم هذا احلد

، يمٙمٚمقضمديـ زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ طمٙمع زمٝمٔم٥م ايمٔم٣مدث ددفم٣م يمٛمٖمًف طمٙمٝمٖم٥ما

ديمٗما٤م زم٣ميمٌٝما٣مد ، يماف  Baezaدمم٣م فمزز ذيمؽ ؿم٣مفم٥م أهؾ صمٝم٣مح دأزمذة دزمٝم٣مؽمف

همرٞم٣مٞمادد ايمث٣ميما٧م   Castellaدأرؽماؾ إلم َمٙماؽ ومُمات٣ميم٥م، ؼٞمف اختذه٣م َمٗمراز يمف

Fernando III (614-651 /ج 1252 1217هااا ) يْمٙماا٤م اخلّمااقع

                                                                                                
ــاٍ األعـــالّ،   112-113= ــب، أعُـ ــٔ ارتطٝـ ــ١   263-2/262; ابـ ــإ، دٚيـ ; عٓـ

 . 148-147; دابش، بٓٛ َشدْٝؽ، ق  51-4/48اإلطالّ يف األْذيع، 

 . 127-1/126ابٔ ارتطٝب، اإلساط١، ( 1

ٛس٠ تــذَ  بٓاٖــا األَــ  عبــذ  ٖٚــٞ إســذ٣ َــذٕ ػــشم األْــذيع، َٚــٔ َــذٕ نــ   ( 2

ٞ ٚاختزٖا داسّا يًعُاٍ، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  ٔ ايجاْ  . 539ايشمح
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 دمت٘مـ همٔمالز َماـ، دايمْم٣مفم٥م يمف َمٗم٣مزمؾ َم٣ًمفمدسمف دم ايمتِمدر يمٙمجٝمش اظمقضمدر

َمٜم٣ميم٥م ايمٗمقات اظمقضمدي٥م دم َمديٛم٥م زمٝم٣مؽما٥م دمت٘ماـ زمٚمًا٣مفمدة ايمٛمِما٣مرذ َماـ 

 .  (1)هزيٚمتٜمؿ

دأدرت ايمٌٝم٣مد أح َمقومٖمف ومد ومقر زمٚم٣ًمفمدة َمٙمؽ ومُمت٣ميم٥م يمف دسمٝمٗمـ َمـ 

هم٣ًمر ايمٌٝما٣مد ، ؤمػ ومقات اخلٙمٝمٖم٥م ايمٔم٣مدث زم٤ًٌم اهنزاج صمٝمش اؼطمغم

اإلؽماالَمٝم٥م َمع اظمٙمؽ ايمٗمُمت٣مرم َمـ أصمؾ ايمًٝمْمرة فمعم زمٗمٝم٥م اظمدح داظمٔم٣موماؾ 

داطمؼمة اظمٙمؽ همرٞم٣مٞمادد ايمث٣ميما٧م أرايض ، هم٘م٣مٞم٦م دصمٜمتٜمؿ َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م

ديٌدد أح َمٙمؽ ومُمات٣ميم٥م ىما٣مح يادرت أمهٝما٥م َمديٛما٥م ، (2)َمديٛم٥م أزمذة وم٣مصده٣م

دٞمٓمراز يمٔمدج دصمقد ، ومٝمج٣مؿم٥م زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم اظمدح اؼطمرذ همٟمطمذ يتٗمدج زمٗمقاسمف

ز فماعم فمٚمؾ همرٞم٣مٞمدد ايمث٣ميما٧م فماعم ايمٗمٖما، َمٛمٖمذ يمدطمقهل٣م زم٤ًٌم ضمِم٣مٞمتٜم٣م

هماتٚم٘مـ َماـ رضب ، إضمدذ اجلدراح ايمتال ىما٣مح فمٙمٝمٜما٣م أضماد احلاراس

احل٣مرس رضزم٥م ومقي٥م فماعم رأؽماف همٗمتٙماف دم احلا٣مث دهمات  زمقازما٣مت اظمديٛما٥م 

 . (3)ج1225ها/ 622جلٝمقؾمف دذيمؽ ؽمٛم٥م 

دَمـ طمالث ذيمؽ يٚم٘مـ أح ٞمًتٛمت٨م أح ايمٌٝم٣مد دضمٙمٖم٣مئف ايمٛمِم٣مرذ وماد 

زماديمٝمؾ أح اؼها٣مرم ، ٥مداصمٜمقا َمٗم٣مدَم٥م فمٛمٝمٖم٥م َمـ ومٌؾ أه٣مرم َمديٛما٥م ومٝمج٣مؿما

أنمٙمٗمقا اؼزمقاب دومرردا اظمٗم٣مدَم٥م د  يتٚم٘مـ اظمٜم٣ميمقح َمـ ايمدطمقث إيمٝمٜما٣م 

  . إغ زمٔمد اومتح٣مج اؼؽمقار داؼزمراج اظمقصمقدة همٝمٜم٣م

دزمٔمد اومتح٣مج اظمديٛم٥م مت٘مـ ايمٌٝم٣مد دضمٙمٖم٣مئاف ايمٛمِما٣مرذ َماـ ومتاؾ أفماداداز 

                                                 

ــاس، ق  ( 1 ــشٚض املعطـ ــ ٟ، ايـ ــذيع،    121اذتُـ ــالّ يف األْـ ــ١ اإلطـ ــإ، دٚيـ ; عٓـ

4/352-353 . 

 . 4/357عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 2

 . 70-٢69 األْذيع، ق املايهٞ، سشن١ ايبٝاطٞ ٚ ثاسٖا عً( 3
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اظمٙماؽ  Dovalدوماد دصاػ ، (1)ىمٌغمة َمـ أه٣مرم اظمديٛم٥م دأهدا ايم٘مثغم َمٛمٜمؿ 

ايمٗمُمت٣مرم همرٞم٣مٞمدد ايمث٣ميم٧م زمٟمٞمف ىم٣مح ىم٣مؼؽمد اهل٣مئ٨م ايمذر يريد أح حيٗمؼ ٞماذراز دم 

دهذا ئمٛمال أٞماف َما٣مرس أيُماع أٞماقاع ايمُمادة ، (2)أشمٛم٣مء دطمقيمف ظمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م

، د  يًٙمؿ أضمد َماٛمٜمؿ ضمتاك رصما٣مث ايمٔمٙماؿ دايمزهاد، دايمتٛم٘مٝمؾ زمٟمه٣مرم اظمديٛم٥م

دوماد حتادشم٦م ، (4( )3)د ايمٕما٣مهمٗملهم٘م٣مح َمـ وٚمـ ايمذيـ أهدا ايمٗم٣مررء أزم٣م فمٚمر

، اظمِم٣مدر فمـ اؼفم ث ايمقضمُمٝم٥م ايمتل َم٣مرؽمٜم٣م ايمٛمِم٣مرذ فمٛمد دطمقهلؿ ومٝمج٣مؿما٥م

دؽم٣مر َمع ايمٖمٛمش يمٝمدطمؾ َمٔم٣موماؾ ، ... )): همٗمد أؾم٣مر احلٚمغمر إلم ذيمؽ زمٗمقيمف

همدطمؾ ومٝمج٣مؿم٥م هذخ زم٣ميمًٝمػ دومتؾ ايمٔمدد همٝمٜما٣م طمٙمٗما٣مز دأه ، اإلؽمالج زم٣مؽمٚمف

 .  (5).. (( ،. َمٛمف اؼؽم ع دايمٗمٙمقبدىم٣مح ضمديثٜم٣م ؾمٛمٝمٔم٣مز سمٛمٖمر ، آطمريـ

أر ايمٌٝما٣مد  –داؽمتٔم٣مح ، ... )): ىم  أؾم٣مر ازمـ فمذارر إلم ذيمؽ زمٗمقيمف

زم٣ميمٛمِم٣مرذ فمٙمٝمٜمؿ ددهلؿ فمعم فمقرات سمٙمؽ ايماٌالد دأدطمٙمٜماؿ ومٝمج٣مؿما٥م  –

دنمغمه٣م َمـ زمالد اظمًٙمٚمكم همتٚمٙم٘مقا اؼَمقاث دومتٙمقا ايمرصم٣مث دؽمٌقا احلريؿ 

 . (6).. (( ،. داؼدغد

َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م َمديٛم٥م َمدَمرة زمٔماد أح ىم٣مٞما٦م صمٛما٥م َماـ دزمذيمؽ نمدت 

إغ أٞماف دم يمٝمٙما٥م ، (7)صمٛم٣مت اؼٞمديمس زاطمرة زم٣ميمثردات داؼَمقاث داخلغمات 

                                                 

 . 488اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق ( 1

(2) Ferando III atatves de las cronicas mefievales, p 51   

 . 70املايهٞ، سشن١ ايبٝاطٞ ٚ ثاسٖا ع٢ً األْذيع، ق 

 طٝأتٞ تشمجت٘ عٓذ اذتذٜح عٔ اذتشن١ ايفهش١ٜ. ( 3

 . 14/124ايزٖيب، تاسٜخ اإلطالّ، ( 4

 . 488املعطاس، ق ايشٚض ( 5

ٚدعٌ ابٔ عزاسٟ ٖزٙ األسذاخ ط١ٓ  271ايبٝإ املػشب، قظِ املٛسذٜٔ، ق ( 6

 ّ.  1226ٖـ/ 623

 . 211ابٔ طعٝذ، ا،تـاس ايكذح، ق ( 7
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دوح٣مه٣م حتقيم٦م إلم َمديٛما٥م َمٜمدَما٥م اؼؽماقار حمْمٚما٥م احل٣مَمٝما٣مت وم٣مضمٙما٥م 

دومد دصػ ازمـ ؽمأمٝمد هاذخ احل٣ميما٥م اظمٟمؽما٣مدي٥م ايمتال ، دطم٣ميمٝم٥م أذيم٥م أهٙمٜم٣م

سمرىمٜم٣م فمٌا٣مد ايمِماٙمٝم٤م أهمٗمار َماـ صماقب  )) دومد: ضمٙم٦م زمٗمٝمج٣مؿم٥م زمٗمقيمف

دومد رشم٣مه٣م أزمق اظمٔم٣مرم ايمٗمٙمْمل أضمد ايمُمٔمراء َمـ أهٙمٜما٣م مماـ ، (2)((  (1)ايمٔمغم

 . (3)فم٣مس سمٙمؽ اؼضمداث زمٗمِمٝمدة سمدَمع هل٣م ايمٔمٝمقح

أر ؽماٛم٥م ، ديٌدد أح ايمٌٝم٣مد أفمْمك َمديٛما٥م ومٝمج٣مؿما٥م دم ايمًاٛم٥م ٞمٖمًاٜم٣م

صم٣مٞمٌاف واد أزمٛما٣مء ج إلم ايمٛمِم٣مرذ َمٗم٣مزمؾ ايمقوماقب إلم  1225ها/ 622

))ددم ؽماٛم٥م : دهذا َم٣م أؾما٣مر إيمٝماف ازماـ أع زرع زمٗمقيماف، صمٙمدسمف اظمقضمديـ

اشمٛمتكم دفممميـ وم٣مج ايمًٝمد فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زماـ فمٌاد اظما٠مَمـ 

دهمٝمٜما٣م أفمْماك ايمٌٝما٣مد زمٝم٣مؽما٥م دومٝمج٣مؿما٥م ، ايمٌٝم٣مد زمٌٝم٣مؽم٥م ددفما٣م يمٛمٖمًاف

 . (4)..((،. يمٙمٛمِم٣مرذ

، ج1225/ هاا622ج٣مؿم٥م ؽمٛم٥م  يًت٘مـ اظمًٙمٚمقح زمٔمد ؽمٗمقط َمديٛم٥م ومٝم

-635)همٖمل فمٜمد دديما٥م زمٛمال اؼ ار، إذ ضم٣مديمقا اؽمؼمصم٣مفمٜم٣م َمـ ايمٗمُمت٣ميمٝمكم

حمٚمد ايمث٣مين   Granadaضم٣مدث ؽمٙمْم٣مح نمرٞم٣مؿم٥م( ج 1491-1237ها/ 897

همٖمال ، اؽماؼمصم٣مفمٜم٣م( ج 1301-1272ها/  701-671) اظمٔمردب زم٣ميمٖمٗمٝمف

ا دنماز، ج زضمػ زمٗمقاسماف ٞمحاق أرايض ممٙم٘ما٥م ومُمات٣ميم٥م 1295ها/ 695ؽمٛم٥م 

                                                 

ٜكاٍ يًُهإ ايزٟ ال ،  فٝ٘ ٖٛ نذٛف ايع ، ألٕ دٛف ايع  ال ٜٓتفع ( 1

خاٟٚ، طفش ايظـعاد٠،  ; ايظ 1/257مما فٝ٘، ٜٓعش: املٝذاْٞ، زتُع األَجاٍ، 

2/1012 . 

 . 211ا،تـاس ايكذح، ق ( 2

، ٜٚٓعش األبٝات ٚتشمج١ ايؼاعش أبٞ 2/64ابٔ طعٝذ، املػشب يف س٢ً املػشب، ( 3

 املعايٞ أمحذ ايكًطٞ َبشح اذتشن١ ايفهش١ٜ َٔ ايبشح. 

 . 273األْٝع املطشب، ق ( 4
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دمت٘مـ َمـ اغؽمتٝمالء فمعم َمديٛما٥م ومٝمج٣مؿما٥م دفماعم ، َمٛمْمٗم٥م صمٝم٣مح اخل٣مؤم٥م هلؿ

 ،... )): دومد أؾم٣مر ازمـ اخلْمٝم٤م إلم ذيمؽ زمٗمقيماف، فمدد َمـ احلِمقح ايمت٣مزمٔم٥م هل٣م

ج َمـ فم٣مج مخ٥ًم دسمًٔمكم دؽمات ئ٥م فماعم سمٖمئا٥م هاالت ؿم٣منمٝما٥م ، ددم ؾمٜمر اظمحرظ

ا٣مر حلاكم دهُماٜمؿ، (1)ؾم٣مٞمجف زمـ أذهمقٞمش، ايمردج د أهاؾ همحُما، فم٣مصمؾ ايم٘مٖمظ

اقت ، هم٣منمتٛمؿ ايمدافمٝم٥م، داؽمتٛمٖمر اظمًٙمٚمكم، اؼٞمديمس ت دم صمٝمش جيارظ ايمُمظ دحترظ

، همٖمتحٜما٣م اهلل فماعم يدياف، دٞم٣مزث َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿما٥م دأطماذ زم٘مٓمٚمٜما٣م،  دايمُمجر

دىما٣مح ايمٖمات  دم ذيماؽ ، دمتٙمظؽ زمًٌٌٜم٣م يمٙم٥م َمـ احلِمقح ايمتال سمرصماع إيمٝمٜما٣م

همٟمذوما٦م ايمٔماددظ ، دؿم٣مئٖم٥م َمـ احل٣مَمٝما٥م، دأؽم٘مٛمٜم٣م صمٝمُم٣مز َمـ اظمًٙمٚمكم، فمٓمٝم ز 

 .  (2)زمريٗمف((

ديٌدد أح اظمًٙمٚمكم   يًتٚمردا ؿمقيالز دم َمديٛما٥م ومٝمج٣مؿما٥م إذ اٞمًاحٌقا 

هاذا َماـ ، زمٔمد َمدة دصمٝمزة زمٔمد أح ضمٗمٗمقا أهاداهمٜمؿ دم َم٣ٌمنمتا٥م فماددهؿ

دَمـ صم٣مٞم٤م آطمر أح زمٗم٣مءهؿ دم ومٝمج٣مؿم٥م رزم  يُم٘مؾ طمْمقرة فماعم ، صم٣مٞم٤م

، َمٔمروا٥م هلج  اؿومقا ؿ ؼح اظمٛمْمٗم٥م طم٣مؤم٥م ظمٚمٙم٘م٥م ومُمات٣ميم٥م دزم٣ميمتا٣مرم 

فم٣مدت ومقات ممٙم٘مٙم٥م ومُمت٣ميم٥م َمرة أطمرذ دم فمٜمد ايمًٙمْم٣مح أع ايمقيمٝمد  دهمٔمالز 

دم َمٜم٣ميم٥م احلددد ( ج 1324-1313ها/ 725-713) إؽم فمٝمؾ اؼدث

ج ه٣ميما٦م وماقات  1316ها/ 716همٖمل ؽمٛم٥م ، ايمُم يمٝم٥م يمدديم٥م زمٛمل اؼ ر

َمٙمؽ ومُمت٣ميم٥م فمدد َمـ احلِمقح ايمقاومٔم٥م صمٛماقب ومٝمج٣مؿما٥م دؾما ث َمديٛما٥م 

                                                 

 ٖـــ Sancho IV (683-695( ٖــٛ ًَــو قؼــتاي١ ايــزٟ ٜعــشف بؼــاصت١ ايشابــع    1

 . 105ّ (، ٚيكب ْفظ٘ بايؼذاع، ٜٓعش: اذتظٝٓاٟٚ، قؼتاي١، ق  1284-1295/

; ابٔ سذش، ايـذسس   41; ٜٚٓعش أٜلّا: ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق  1/329اإلساط١، ( 2

; ايعبادٟ، دساطات  5/110; عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع،  5/515ايها١َٓ، 

 . 407-406يف تاسٜخ املػشب ٚاألْذيع، ق 
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دمت٘مٛمقا َمـ ايمًٝمْمرة فمٙمٝمف زمٔماد أح هزَماقا  (1)ًْم٥م دَمٛمٜم٣م ضمِمـ ؿمُم٘مر زم

دـمٜمار ، ... دومد فمٙمؼ ازمـ اخلْمٝم٤م فمعم ذيماؽ زمٗمقيماف : ))، اظمًٙمٚمكم همٝمٜم٣م

دضمِماـ َمات ٞمس دضمِماـ  –أد ومٛمٌٝماؾ  –ايمٔمدد زمٔمده٣م فمعم ضمِمـ ومٛمٝمؾ 

دهذا ئمٛمل أح ايمٗمُمت٣ميمٝمكم وماد ، (2)ٞمجٝم  دضمِمـ ؿمُم٘مر دضمِمـ ردط (( 

  . ٝمج٣مؿم٥م َمـ اظمًٙمٚمكم ومٌؾ هذا ايمت٣مريخمت٘مٛمقا َمـ اؽمتٔم٣مدة وم

                                                 

ٖٚٛ سـٔ سـني يف نٛس٠ دٝإ باألْذيع ال ٜشق٢ إيٝ٘ إال بظالمل، ٜٓعش: ( 1

 . 190ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 

 . 1/208; اإلساط١،  72-71ايًُش١ ايبذس١ٜ، ق ( 2
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 املبحث الثالث

 

 

 احلركة الفكرية 

 يف مذينة قيجاطة

 

ضم٘مؿ اظمًٙمٚمقح َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م أىمثر َمـ مخ٥ًم ومردح أوما٣مَمقا طمالهلا٣م    

ضمّم٣مرة ؾم٣مخم٥م سمٟميمٗم٦م همٝمٜم٣م إؽمٜم٣مَم٣مت أهٙمٜما٣م دم َمٔمٓماؿ اظمٝما٣مديـ دغؽماٝم  

فمـ ددر أهٙمٜم٣م ايمًٝم٣مد دومد َمرظ ايم٘مالج ، ايمًٝم٣مؽمٝم٥م داغومتِم٣مدي٥م دايمٖم٘مري٥م

ىم  أؽمٜمٚمقا دم رهمد احلرىم٥م ايمٖم٘مري٥م دم ومٝمج٣مؿم٥م  داؼٞمديمس ، داغومتِم٣مدر

، دايمٖمٗماف، داحلدي٧م، دزمرع ايمٔمديد َمٛمٜمؿ دم جم٣مغت فمٙمؿ ايمٗمراءات، فم٣مَم٥م

 :ذىمر َمٛمٜمؿٞم، دايم٘مالج، دايمت٣مريخ، داؼدب دايمُمٔمر، دايمٙمٕم٥م

، ٣م إؽماح٣مةإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٙمٝم٤م ايمْم٣مئل اظم٘مٛمك أزم -

دسمِمدر اإلوماراء دم زمٙمادخ ، اؾمتٜمر زم٣ميمٗمراءات داحلدي٧م، َمـ أهؾ ومٝمج٣مؿم٥م

ىمتا٣مب اؼرزمٔماكم : يمف فمدة َم٠ميمٖم٣مت َمٛمٜما٣م، دىم٣مح فم٣مرهم٣مز زم٣ميمٔمرزمٝم٥م، ومٝمج٣مؿم٥م

دىم٣مٞما٦م ، داطمتٌم سمٖمًغم أع حمٚمد زمـ فمْمٝم٥م، دىمت٣مب دم اؼدفمٝم٥م، ضمديث٣مز 

 . (1)ج1223ها/ 620دهم٣مسمف ؽمٛم٥م

ـ طمٙمػ زمـ َمًٔمقد اظمحا٣مرع اظم٘مٛماك أ د زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زم -

ىم٣مح همٗمٝمٜم٣مز ، َمـ أهؾ نمرٞم٣مؿم٥م دؽم٘مـ ومٝمج٣مؿم٥م دسمقلم ايمٗمّم٣مء هب٣م، أزم٣م صمٔمٖمر

 . (2)ج 1193ها/ 589دسمقدم ؽمٛم٥م ، اؾمتٜمر زم٣ميمٗمراءات دايمٔمرزمٝم٥م، ضم٣مهمٓم٣مز 

                                                 

 . 1/16ايذاٚٚدٟ، طبكات املفظشٜٔ، ( 1

 . 1/294( ايظٝٛطٞ، بػ١ٝ ايٛعا٠، 2
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ؾم٣مفمر َمـ ، أ د زمـ أع ايمػمىم٣مت اظمٙمٗم٤م زم٣ميمٗمٙمْمل داظم٘مٛمك أزم٣م اظمٔم٣مرم -

يٛمتف ددصػ سمٙمؽ اظمٟمؽما٣مة زمٔمادد أهؾ ومٝمج٣مؿم٥م فم٣مس دطمقث ايمٛمِم٣مرذ َمد

 : َمـ اؼزمٝم٣مت ظم٣م أطمٛمك فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمدد وم٣مث همٝمٜم٣م

ٓوَعــــــش     ََ  ّٕ ْيٞ بيــــَذ  َأبوَهــــ٢ د ُفــــٛ

 

ِو  ٓزعيٝـ ٖواّل ييخيالفي اي َُٜو َأ ِو   َي

 
ـــا   َُـــ ــا َف َٜــ ــَذ ايَشَصا ٘  َبعوــ ــبزشوت   َؿــ

 

ِو   ُيــٝ ٔو َس َيــ ٘ي  ٓيٞ فيــٞ َسبوعيــ  َأَدـاَب

 
  ََ ــَعّا  ٛوكي ََ ــش ٚ  ــ   َأِق ًِ ــَعّاَفَع  ٛوكي

 

   ِ ـــ ــذ يطٝــ ــربٟ ٚ،ـ ــ١َ عـ ًَـ ُ ِك  بي

 
 ٟ َٜــــا َشبــــع أبــــٔ ايــــــززي  َٚقًـــ  

 

ِو  ـــ ٓزذيٜـ َٔ اي ــ ٜو ٘  فيٝــَو َٚأ  َأسوَببوت ــ

 
   ٘ ـــ ًُــ ُو ــَذا َػ ــذو َغـ ــذ  َقـ ٍَ عيِكـ ــا  َفَكـ

 

ـــِ  ٓوَجــش  د ـس ْعٝـ  ٜ ََــا   ٌٔ ُيجوــ  (1)َن

 
َماـ ، فمقم زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مٛم٣مين ايمٗمٝمج٣مؿمل اظم٘مٛمك أزم٣م احلًاـ -

ديمف فمدة َمِمٛمٖم٣مت َمٛمٜم٣م ىمتا٣مب ٞمزها٥م ، هؾ ومٝمج٣مؿم٥م اؾمتٜمر زمٔمٙمقج ايمٔمرزمٝم٥مأ

 . (2) ج1329ها/ 730دسمقدم هب٣م ؽمٛم٥م، سمقلم اخلْم٣مزم٥م دم نمرٞم٣مؿم٥م، اظمج٣ميمس

ئمارب ، حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اظمٙمؽ اغزدر َمـ أهؾ ومٝمج٣مؿما٥م -

اؾمتٜمر زمٔمٙمؿ ايمٗماراءات داحلادي٧م دايمٙمٕما٥م ، زم٣ميمٗم٣مرصمل دي٘مٛمك أزم٣م فمٌد اهلل

ج أدذ همريّم٥م  1198ها/ 595ؽمٛم٥م  املؼشمىم٣مٞم٦م يمف رضمٙم٥م إلم  ،داػداب

دايمُما٣مج  َــش احل٨م طمالهل٣م ديمٗمل فمدد صمؿ َمـ ايمٔمٙما ء هٛما٣مت ضمٝما٧م زار 

دهمٙمًْمكم شمؿ رصمع إلم اؼٞمديمس دسمِمدر يمإلومراء همٝمٜم٣م دم دومتف دسمقدم ؽماٛم٥م 

 . (3)ج 1245ها/ 643

                                                 

 . 64-2/63ػشب، ابٔ طعٝذ، املػشب يف س٢ً امل( 1

 . 4/316; ايضسنًٞ، األعالّ،  38-37( ابٔ ارتطٝب، ايهتٝب١ ايها١َٓ، ق 2

; ابـٔ عبـذ املًـو املشانؼـٞ، ايـزٌٜ ٚايتهًُـ١،        2/148ابٔ االبـاس، ايتهًُـ١،   ( 3

; َعشف١ ايكشا٤ ايهباس،  205-47/204; ايزٖيب، تاسٜخ اإلطالّ،  4/105-106

 . 348-347ق 
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ٍ حمٚمد زمـ أ د اؼٞمِم٣مرر اخلزرصمل ئمرب زما٣مزمـ  - دي٘مٛماك  ،لـشٜا

اؾماتٜمر زمٔمٙماؿ ايمٗماراءات دسماقلم اإلوماراء ، َمـ أهؾ ومٝمج٣مؿما٥م، د اهللأزم٣م فمٌ

 . (1) زمٗمٝمج٣مؿم٥م ىم  سمقلم ايمٗمّم٣مء هب٣م

حمٚمد زمـ أ د زمـ يرزمقع اظم٘مٛمك أزم٣م فمٌد اهلل َمـ أهاؾ صمٝما٣مح ؽما٘مـ  -

ىم  ىما٣مح زمِماغماز ، اؾمتٜمر زم٣ميمٗمراءات دايمٔمرزمٝم٥م داػداب ديمف ؾمٔمر، ومٝمج٣مؿم٥م

َمـ َمادح اؼٞماديمس َمٛمٜما٣م  دىم٣مح يؼمدد يمإلومراء زمكم فمدد، زمِمٛمٔم٥م احل٣ًمب

رخ دومد ىمت٤م ٔمدَمـ ؾم، (2)ج  1210ها/ 607ىم٣مح ضمٝم٣مز ؽمٛم٥م ،  صمٝم٣مح دأزمذة

هم٘متا٤م ، ىمؾ ضمجر وا٥ٌم () إلم أضمد َمـ أهؾ ومٝمج٣مؿم٥م أح يٛمزيمف همٟمصم٣مزمف دم

 : إيمٝمف أزمق فمٌد اهلل

َٚكيٝعا ٕو داد نإ   ٜاَادذّا إ

 

 أٚ قاٍ قّٛيا نـإ فٝـ٘ َبـذٜعا    

 
ٝزك  أدشاَسٖا  قٝذاط١ْ قذ َك

 

ــا ٚ  ٚ قٛعـ ٔز  َٗٓ ــ ــا بٝـ  أس٣ يهـــِ َـ

 
ــب ١ّ   ــش َكـ ٌا د شوـ ــ ٕ  يهـ ــَ  أ ُوـ  ٚصَع

 

ـــا   َٜشب ٛعـ ــ٘  َْ ٔز َها  (3)فاطــتبذيَي

 
اؾماتٜمر ، حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ يٌٗمل ايمرفمٝمٛمل َماـ أهاؾ ومٝمج٣مؿما٥م -

دىما٣مح ، زمٔمٙمؿ ايمٗمراءات إذ أطمذ ايمٔمٙمؿ فمـ ازمـ طميي٣مث ايمًا٣ميمػ ايماذىمر

شمؿ سمٛمٗمؾ دم أٞمح٣مء ،  يمٙمٗمراءةهم٣موالز ص٣محل٣مز ضمًـ ايمِمقت يتخغمخ اؼَمراء 

 هاا 610اؼٞمديمس يٛممم فمٙمٚمف همازار زمٝم٣مؽما٥م دنمرٞم٣مؿما٥م دسماقدم هبا٣م ؽماٛم٥م 

 . (4)ج1213/

                                                 

  ١ًُ2/18، ابٔ االباس، ايته( 1

 . 1/49( ايظٝٛطٞ، بػ١ٝ ايشعا٠، 2

 . 4/83( ابٔ عبذ املًو املشانؼٞ، ايزٌٜ ٚايته١ًُ، 3

 ;  2/113( ابٔ االباس، ايته١ًُ، 4
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ٞ ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ زمُمغم ايمٕم٣مهمٗمل  - ؽما٘مـ  األْذيظـ

ىم٣مح فم٣مظم٣مز زم٣ميمٗمراءات دسمِمدر اإلومراء دم ومٝمج٣مؿم٥م دومِمد ايمٛما٣مس ، ومٝمج٣مؿم٥م

دفمٛمادَم٣م دطماؾ ، هاد دايماقرعدىما٣مح َماـ أهاؾ ايمز، ومٝمج٣مؿم٥م يمٙمتٔمٙمؿ َمٛماف

ج أطمذدخ أؽمغماز فمعم ىمػم ؽماٛمف  1224ها/ 621ايمٗمُمت٣ميمٝمقح ومٝمج٣مؿم٥م ؽمٛم٥م 

 هاا 623شمؿ أهمرج فمٛمف دؽم٘مـ يمقروم٥م دسماقدم هبا٣م ؽماٛم٥م ، دم يمع َمـ أهٙمٜم٣م

 هاااا633ج دومٝماااؾ ؽماااٛم٥م 1229هاااا/ 627ج دومٝماااؾ ؽماااٛم٥م  1226/

 . (1)ج1235/

                                                 

;  46/172; ايـــزٖيب، تـــاسٜخ اإلطـــالّ،    214-2/213ابـــٔ االبـــاس، ايتهًُـــ١،   ( 1

 . 183املظتًُح َٔ نتاب ايته١ًُ، ق 
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 اخلامتة

 

رة صمٝما٣مح دهال َماـ سمٗمع َمديٛم٥م ومٝمج٣مؿم٥م اؼٞمديمًٝم٥م إلم ايمممة َمـ ىماق

متٝمزت زماقهمرة ايمٕم٣مزما٣مت ايمتال سمًاتخدج أطمُما٣مهب٣م دم ايمِماٛم٣مفم٣مت ، أفم هل٣م

همتحٜما٣م اظمًاٙمٚمقح ، اظمٛمزيمٝم٥م ايمتل سمِمدر َمٛمٜم٣م إلم أٞمح٣مء اؼٞمديمس داظمٕمرب

دؽم٘مٛمتٜم٣م ايمٔمديد َمـ ايمٗم٣ٌمئاؾ ، ج 710ها/ 92زمٗمٝم٣مدة ؿم٣مرة زمـ زي٣مد ؽمٛم٥م 

ؽمٗمقؿمٜم٣م دىم٣مح ؼهٙمٜم٣م ضمّمقر دم زمٔمض أضمداث اؼٞمديمس ضمتك ، ايمٔمرزمٝم٥م

ج زمٔمد أح ضم٘مٚمٜما٣م اظمًاٙمٚمقح  1225ها/  622زمٝمد ٞمِم٣مرذ ومُمت٣ميم٥م ؽمٛم٥م 

 . أىمثر َمـ مخ٥ًم ومردح

ىم  أؽمٜمؿ أهٙمٜم٣م دم زمٛم٣مء احلّم٣مرة اإلؽماالَمٝم٥م دم اؼٞماديمس دم خمتٙماػ 

درهمااددا احلرىماا٥م ايمٖم٘مرياا٥م همٝمٜماا٣م دغؽمااٝم  دم فمٙمااقج ايمٗماارآح ، اظمجاا٣مغت

ايماذيـ سمٖمخار داحلدي٧م دايمٙمٕم٥م داؼدب همٛمٌغ َمٛمٜمؿ ايمٔمدياد َماـ ايمٔمٙما ء 

      . زمٚمِمٛمٖم٣م ؿ اظم٘مت٥ٌم ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م إلم اػح
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 األنذلسية

 ّ 1045-712ٖـ/ 94-437

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 املبحث األول

 

 

 

 اجلغرافية التارخيية ملذينة قلهرة

 Calahorra 
 

، (1)َمٛمْمٗما٥م ايمثٕمار اؼفماعمسمٗمع َمديٛم٥م ومٙمٜمارة ؾما ث ذة اؼٞماديمس دم 

دهاال سمٔمااد َمااـ أفماا ث َمديٛماا٥م  ،Castilla  (2)ديٗم٣مزمٙمٜماا٣م زمااالد ومُماات٣ميم٥م

ةض : دوٌْمٜم٣م ي٣مومقت زمٗمقيمف، Tudela  (3( )4)سمْمٝمٙم٥م رَّ ٜمض ٙمص ، زمٖمت  أديمف دشم٣مٞمٝمف: )) ومص

، دهال َمديٛما٥م أيٌغميا٥م ومديٚما٥م، (5)دسمُمديد ايماراء دهمتحٜما٣م((، دوؿ اهل٣مء

 . Calagurris Nassica (6)دىم٣مٞم٦م سمدفمك ىم٣مغنمقريس ٞم٣مؽمٝم٘م٣م  

دومد ضمدده٣م اإلدريز وٚمـ اجلزء اؼدث َمـ اإلومٙماٝمؿ اخلا٣مَمس َماـ 

             (7)))دهمٝمااف َمااـ زمااالد هٝم٘مااؾ ؽمااقلم دسمْمٝمٙماا٥م ددؾمااٗم٥م : اؼٞمااديمس زمٗمقيمااف

                                                 

 330-300; ابـٔ سٝـإ، املكتـبع )يًشكبـ١      108املٓذِ،  ناّ املشدـإ، ق  ( 1

 . 98ّ (، ق  941-912ٖـ/

 . 108( املٓذِ،  ناّ املشدإ، ق 2

َذٜٓــ١ أْذيظــ١ٝ تكــع مشــاٍ َذٜٓــ١ طشقظــط١ ٚتبعــذ عٓٗــا مخظــٕٛ َــٝاّل،   ( 3

; اإلدسٜظٞ،  195ٚتتـٌ بأعُاٍ َذ١ٜٓ ٚػك١، ٜٓعش: ايٝعكٛبٞ، ايبًذإ، ق 

 . 133ايشٚض املعطاس، ق  ; اذتُ ٟ، 2/733ْض١ٖ املؼتام، 

 . 233ٜاقٛت،  األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ( 4

 . 233( األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق 5

 . 20ايظاعذٟ، بٓٛ قظٞ ٚدٚسِٖ ايظٝاطٞ ٚايعظهشٟ يف األْذيع، ق ( 6

 =َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ بٝٓٗا ٚبني طشقظط١ مخظٕٛ َٝاّل، ٚــا ســٕٛ عذٜـذ٠،   ( 7
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 . (2)..(( .دومٙمٜمرة (1)دصم٣موم٥م 

دهاذا اجلازء يُماٚمؾ َمديٛما٥م ، همٝم  دؤمٜم٣م ايمٌ٘مرر دم اجلازء ايمث٣ميما٧م

دؿمرؿمقؾمااا٥م  Leridaدغردة  Huescaددؾماااٗم٥م  Saragosaهومًاااْم٥م 

Tortosa  دسمْمٝمٙم٥مTudela  دأفم ث زمالد ازمـ ؾم٣مٞمجق ىمٙمٜم٣م دزمٙماد زمٙمٝما٣مرش

Pallars  دزمرؾمااٙمقٞم٥مBarcelona  دصمرٞماادةGerona  دَمديٛماا٥م أزمٛمااقريش

Apenones   دَمديٛم٥م زمٛمٌٙمقٞم٥مPamplona  دَمديٛما٥م أدوما٥م دَمديٛما٥م ومٙمٜمارة

 .  Amaya(3)دَمديٛم٥م أَم٣مي٥م  Torazonaدَمديٛم٥م ؿمرؽمقٞم٥م 

اظمديٛم٥م دم َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمار اؼفماعم صمٔماؾ زمٔماض اؼهنا٣مر متار إح َمقومع    

دفمدة أهن٣مر أطمارذ  Ebroزمٟمراوٝمٜم٣م همٜمل وٚمـ َمٛمْمٗم٥م ضمقض هنر اؼزمرد 

همٌٔمد دطمقث هنر اؼزمرد َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمر اؼفمعم فمٛمد َمديٛم٥م ومٙمٜمارة ، أصٕمر َمٛمف

همٟمهؿ رداهمد اجلٜما٥م ، سمِم٤م همٝمف رداهمد ىمثغمة َمـ اجلٜمتكم ايمٝمٚمٛمك دايمٝمنذ

شمؿ يٙمٝمف ايمراهماد ، ايمتل سمٗمع فمٛمد َمِمٌف َمديٛم٥م ومٙمٜمرة Egaايمٝمنذ راهمد أجي٥م 

ايمذر سمٗماع فمٙمٝماف َمديٛما٥م زمٛمٌٙمقٞما٥م  Argaايمث٣مين ايمذر يت٘مقح َمـ راهمد ارنمف 

ايمذر سمٗمع فماعم   Aragonدراهمد أرانمقح، Navarra  (4)فم٣مصٚم٥م زمالد ٞم٣مهم٣مر

                                                                                                
 . 18ألْفع، ق ٜٓعش: ابٔ غايب، فشس١ ا=

َذ١ٜٓ تكع إىل ايؼُاٍ َٔ َذ١ٜٓ ٚػك١، ٚتبعذ عٔ َذ١ٜٓ طشقظط١ َظاف١ ( 1

 . 2/183نِ ٚـا طٛس ٚأبشاز، ٜٓعش: أسطالٕ، اذتًٌ ايظٓذط١ٝ،  133

 . 2/725ْض١ٖ املؼتام، ( 2

ــّا: َـــؤْع، فذـــش األْـــذيع، ق   2/892املظـــايو ٚاملُايـــو، ( 3 ; ٜٚٓعـــش أٜلـ

ـٖـ   540-541 ــاسٜخ األْــذيع،    ; ٚملعشفــ١ َٛاقــع  زٙ املــذٕ ٜٓعــش: اذتذــٞ، ايت

 ; ٚأٜلّا ارتاسط١  ،ش ايبشح.  105-104،اسط١ ق 

تكــع بــالد ْافــاس يف ايكظــِ ايؼــُايٞ ايػشبــٞ َــٔ ايجػــش األعًــ٢ األْذيظــٞ،     ( 4

; ابٔ  2/893ٚدٓٛب ػشم ،ًٝر بظهاٟ، ٜٓعش: ايبهشٟ، املظايو ٚاملُايو، 

 . 2/44ارتطٝب، اإلساط١، 



153 

ديِم٤م هذا ايمراهماد دم ايمٛمٜمار اؼج صمٛماقع ، Jacaأضمد همردفمف َمديٛم٥م صم٣موم٥م 

 . (1)َمديٛم٥م ومٙمٜمرة

ٞ دأؾم٣مر  إلم َمِم٣مدر َمٝم٣مخ هنر اؼزمرد دجتٚمٔمٜم٣م داٞمِم٣ٌمهب٣م دَمردره٣م  اإلدسٜظـ

)) يٟميت زمٔمّمف َمـ زمالد ايمردج دزمٔمّماف َماـ صمٜما٥م صمٌا٣مث : زمٚمديٛم٥م ومٙمٜمرة زمٗمقيمف

دزمٔمّمف َمـ ٞمقاضمل ومٙمٜمرة همتجتٚمع َمقاد هذخ اؼهن٣مر ىمٙمٜم٣م همقة  (2)ومٙمٔم٥م أيقب 

ِمـ صماػمة إلم َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م شمؿ سمٛمِم٤م إلم َمديٛم٥م هومًْم٥م إلم أح سمٛمتٜمل إلم ضم

 .  (3) (( ...َمقومع هنر ايمزيتقح شمؿ إلم ؿمرؿمقؾم٥م همٝمجت٣مز زمٕمرزمٝمٜم٣م إلم ايمٌحر
دَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمتٚمدٞمٝم٥م همٚمـ طمالث زمٔمض ايمٛمِمقص دم اظمِم٣مدر هم١مح هٛما٣مت 

دايمٌٔمض اػطمر أؿمٙماؼ ، (4)همٌٔمّمٜمؿ أؽم ه٣م َمديٛم٥م ومٙمٜمرة ، ٞمقفمكم َمـ ايمٛمٔمقت

، يمؽ َمٙماقغت َمٜمٚما٥مدَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م هما١مح يماذ، (5)فمٙمٝمٜم٣م ضمِمـ ومٙمٜمرة 

دهاق دم ىمثاغم َماـ ، (6)هم٣محلِمـ هق اظم٘م٣مح اظمٛمٝمع ايمذر يِمٔم٤م ايمقصقث إيمٝماف

 .  (7)دومد سمتٌع اظمديٛم٥م ضمِمقح فمدة ، اؼضمٝم٣مح ي٘مقح سم٣مزمٔم٣مز يمٙمٚمديٛم٥م

                                                 

 . 51-50ايجػش األع٢ً، ق ايظاَشا٥ٞ، ( 1

( تكع َذ١ٜٓ قًع١ أٜٛب يف ايجػش األع٢ً األْذيظٞ، ٚتعذ َٔ أعُاٍ طشقظط١، 2
إر تبعذ عٓٗا مخظني َٝاّل، ٖٚٞ أٜلّا ع٢ً َكشب١ َٔ َذ١ٜٓ طامل إر املظاف١ 

; ابـٔ غايـب،    2/554بُٝٓٗا مخظـٕٛ َـٝاّل، ٜٓعـش: اإلدسٜظـٞ، ْضٖـ١ املؼـتام،       
; املكــشٟ، ْفــح  496ُــ ٟ، ايــشٚض املعطــاس، ق ; اذت 19فشســ١ األْفــع، ق 

 . 1/166ايطٝب، 

; ٜٓعش أٜلّا: املٝاح، أٚسبا يف نتب ايبًذاْٝني ايعـشب   2/554ْض١ٖ املؼتام، ( 3
 . 1/167املظًُني، 

;  2/892; ايبهــشٟ، املظـايو ٚاملُايــو،   108( ٜٓعـش: املـٓذِ،  نــاّ املشدـإ، ق    4
  233اقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق ; ٜ 2/725اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، 

;  165، 98ّ (، ق  941-912ٖــ/  330-300ابٔ سٝـإ، املكتـبع )يًشكبـ١    ( 5
 . 178، 2/164ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 

 )َاد٠ سـٔ (.  34/433( ايضبٝذٟ، تاز ايعشٚغ، 6

 . 601( َؤْع، فذش األْذيع، ق 7
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 املبحث الثاني

 

 

 

 التاريخ السياسي ملذينة قلهرة

 

  سمرد دم اظمِم٣مدر اظمتقهمرة يماديٛم٣م إؾما٣مرة َمٌا٣مذة فماـ ىمٝمٖمٝما٥م همتحٜما٣م    

إغ أح زمٔماض اظمِما٣مدر أؾما٣مرت إلم همات  ، ٦م دطمقث اظمًٙمٚمكم إيمٝمٜما٣مددوم

َمٛم٣مؿمؼ ايمثٕمر اؼفمعم اؼٞمديمز دغؽمٝم  َمديٛمتل هومًاْم٥م دسمْمٝمٙما٥م دايمتال 

إذ ؽم٣مر َمقؽمك زمـ ٞمِماغم ٞمحاق ايمُما ث دايمُما ث ، سمٔمد ومٙمٜمرة َمـ سمقازمٔمٜم٣م

دوماد أؾما٣مر إلم ، ج دهمتحٜم٣م 712ها/  94هلذخ اظمٛم٣مؿمؼ دم ؽمٛم٥م  (1)ايمممومل 

.. شمااؿ ؽماا٣مر ضمتااك اهمتاات  هومًااْم٥م . )): ٜمااقث زمٗمقيماافذيمااؽ َم٠ميمااػ جم

)) دظم٣م ايمتٗمك : دم ضمكم أؾم٣مر ازمـ فمذارر إلم ذيمؽ زمٗمقيمف، (2).. (( .دَمدايٛمٜم٣م

إلم  (3)سمٗمادج َماـ ؿمٙمٝمْمٙما٥م ، دصمارذ يماف َمٔماف َما٣م صمارذ، َمقؽمك زمْما٣مرة

  .(4).. (( . هم٣مهمتتحٜم٣م داهمتت  َم٣م ضمقهل٣م َمـ احلِمقح داظمٔم٣مومؾ، هومًْم٥م

إح اجلٝماقش : ت  َمديٛما٥م ومٙمٜمارة زمٗمقيمافدحتدث ضمًكم َم٠مٞمس فمـ هم   

ٞ اإلؽمالَمٝم٥م دصٙم٦م دم فمٚمٙمٝم٥م ايمٖمت  إلم ايمرىمـ ايمُما رم  َماـ ؾماٌف  ايؼـشق

                                                 

 . 101ٚ ،شٕٚ، تاسٜخ ايعشب، ق  ; ايظاَشا٥ٞ 104َؤْع، فذش األْذيع، ق ( 1

  18أ،باس زتُٛع١، ق ( 2

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ قذمي١ ناْ  قاعذ٠ ًَٛى ايكٛط ايػـشبٝني ٖٚـٞ ســ١ٓٝ    ( 3

ٚـا أطٛاس عذ٠، ٚتكع ع٢ً ْٗش تاد١، ٜٓعـش: ابـٔ غايـب، فشسـ١ األْفـع، ق      

 . 395-393; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  19-20

 . 2/16ايبٝإ املػشب، ( 4
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اجلزيرة اؼيٌغمي٥م همٝم  زمكم اخلط اظمٚمتد َمـ زمرؾمٙمقٞم٥م إلم أَم٣ميا٥م َما٣مراز زمٚمادح 

غردة دهومًاااْم٥م دسمْمٝمٙمااا٥م دومٙمٜمااارة دَمااا٣م ياااقم ذيماااؽ َماااـ َمٛمْمٗمااا٥م 

 . (2)يض زمالد نم٣ميم٥مدَم٣م إلم ؾم هل٣م َمـ أرا Pyrenees  (1)ايمػمسم٣مت

همٙما  ، دىم٣مٞم٦م َمديٛم٥م ومٙمٜمرة دم سمٙمؽ اظمادة متثاؾ َمرىماز أؽماٗمٖمٝم٥م َمٜمٚما٥م

اهمتتحٜم٣م اظمًٙمٚمقح هرب ىم٣ٌمر رصما٣مث ايماديـ َمٛمٜما٣م إلم زماالد نم٣ميما٥م أد إلم 

 . Oviedo(5) (4)دأوم٣مج زمٔمّمٜمؿ دم ازمٝمط  Galicia  (3)صمٙمٝمٗمٝم٥م

ٛما٥م   سممم اظمِم٣مدر إلم ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م دايمػمزمريا٥م ايمتال اؽماتقؿمٛم٦م َمدي

إغ أهن٣م سمْمروم٦م إلم ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل ؽم٘مٛم٦م َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م دايمتال سمٔماد ، ومٙمٜمرة

 (6) دَمـ هذخ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م زمٔمض أهمراد ومٌٝمٙما٥م هاذيؾ، ومٙمٜمرة َمـ سمقازمٔمٜم٣م

ايمذيـ راهمٗمقا َمقؽمك زمـ ٞمِمغم دم همتقضم٣مسمف دم ايمُم ث ايمممومل داؽمتٗمردا دم 

                                                 

ٖٞ طًظ١ً دباٍ فاؿ١ً بني ادتٓٛب ايفشْظٞ ٚايؼُاٍ االطباْٞ، ٜٓعش: ٚ( 1

; ايظاَشا٥ٞ، ايجػش األع٢ً األْذيظٞ، ق  2/895ايبهشٟ، املظايو ٚاملُايو، 

117-118 . 

 . 308فذش األْذيع، ق ( 2

تكــع دًٝكٝــ١ يف أقـــ٢ ايؼــُاٍ ايػشبــٞ َــٔ ػــب٘ دضٜــش٠ أٜب ٜــا ٚحتــارٟ     ( 3

احملـٝط األطًظـٞ ٚ،ًـٝر بظـهاٟ َـٔ دٗـ١       سذٚدٖا َٔ د١ٗ ايػشب طـاسٌ  

ايؼــُاٍ ٚواٚسٖــا َــٔ دٗــ١ ايؼــشم ســذٚد بــالد ايبؼــهٓع ايػشبٝــ١ َٚذٜٓــ١   

يٕٝٛ، َٚٔ أػـٗش َـذٕ ٖـزٙ املٓطكـ١ َذٜٓـ١ ػـٓ  ٜاقـب، ٚيـو، ٚأػـتٛسٜع،          

 . 169ٚإبٝط، ٚأقؽ، ٚغ ٖا، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق 

 . 105ع، فذش األْذيع، ق َذ١ٜٓ تكع يف َٓطك١ دًٝك١ٝ، ٜٓعش: َؤْ( 4

 . 520َؤْع، فذش األْذيع، ق ( 5

ِٖ بٓٛ ٖزٌٜ بٔ ،ًف بٔ سصٜٔ أَشا٤ ايظ١ًٗ يف عٗذ ايطٛا٥ف، ٚاطتُشٚا يف ( 6

ِ ع٢ً ٜذ املشابطني، ٜٓعش: ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ  يف سهُٗا ست٢ اْت٢ٗ سهُٗ

 . 4/203; ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب،  195-2/194األعالّ، 
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٣مح زماـ دىم٣مح َمـ وٚمـ ه٠مغء ضمًا، (1)دَمـ شمؿ دم َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م، هومًْم٥م

ىم  فم٣مؾم٦م زمٔماض ، (2)ي٣ًمر اهلذيقم وم٣ميض هومًْم٥م دم أداطمر فمٜمد ايمقغة

زمٔمد أح ، (3)أهمراد فمُمغمة ايمِمدب دهؿ همرع َمـ ضميَمقت دم َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م

ظمٛم٣مسة  (4) فمػمت إلم اؼٞمديمس زمٗمٝم٣مدة زفمٝمٚمٜم٣م ضمٝمقة زمـ َمالَمس احليَمل

 . (5)فمٌد ايمر ـ ايمداطمؾ َمع صمٛمد  ص 

قوا  اظمِما٣مدر اٞمتُما٣مره٣م دم َمديٛما٥م سمْمٝمٙما٥م أَم٣م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمػمزمري٥م همٙمؿ سم

إغ أهنا٣م أؾما٣مرت إلم اٞمتُما٣مر زمٔماض َمٛمٜما٣م دم َمديٛما٥م ، دومٙمٜمرة ايمت٣مزمٔم٥م هلا٣م

إذ ذىمر ازمـ ضمزج أح زمٔمض أهمراد زمٛمل ايمٖمرج َمـ ، ؿمرؽمقٞم٥م ايمت٣مزمٔم٥م إلم سمْمٝمٙم٥م

 . (6)زم٣ميمٗمرب َمـ سمْمٝمٙم٥م  Tarazonaَمِمٚمقدة فم٣مؾمقا دم ؿمرؽمقٞم٥م

٥م دايمػمزمري٥م ؽمقاء دم سمْمٝمٙم٥م أد دايمراصم  أح اٞمتُم٣مر زمٔمض ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم

ؿمرؽمقٞم٥م ايمٗمريٌتكم َمـ ومٙمٜمرة صمٔمؾ اؼطمغمة واٚمـ ٞمٖماقذ سمٙماؽ ايمٗم٣ٌمئاؾ 

 . دؽم٣مضم٥م يمٙمتٚمدد همٝمٜم٣م

ايمٌُم٘مٛمًاٝم٥م أشمار ( ٞماػمة)ىم٣مح ظمقومع َمديٛم٥م ومٙمٜمرة فمعم احلددد َمع ٞم٣مهما٣مر

                                                 

 . 232شاس، ق ط٘، ايفتح ٚاالطتك( 1

; اذتُٝـذٟ، دـز٠ٚ املكتـبع،     101ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْـذيع، ق  ( 2

 . 250; ايليب، بػ١ٝ املًتُع، ق  193ق 

 . 479ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 3

ّ،  772ٖـــ/ 156متــشد ٖــزا ايكا٥ــذ عًــ٢ األَــ  عبــذ ايــشمحٔ ايــذا،ٌ طــ١ٓ      ( 4

ٗات ايػشب١ٝ َٔ األْذيع، ٜٓعش: فظٝطش ع٢ً إػب١ًٝٝ ٚإطتذ١ َٚععِ ادت

; ايعـزسٟ، تشؿـٝع األ،بـاس،     108-107َؤيف زتٍٗٛ، أ،باس زتُٛع١، ق 

 . 195; اذتُٝذٟ، دز٠ٚ املكتبع، ق  101ق 

; ابــٔ ســضّ، مجٗــش٠ أْظــاب    50ابــٔ ايكٛطٝــ١، تــاسٜخ افتتــاح األْــذيع، ق   ( 5

 . 460ايعشب، ق 

 . 501مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 6
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همٗماد حتقيما٦م َمٛماذ اؼيا٣مج اؼدلم ، ىمٌغم فمعم ضمٝم٣م ٣م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م دايمٔمً٘مري٥م

ٗم٥م شمٕمري٥م سمرازمط هب٣م ومقات َمـ اجلا٣مٞمٌكم دسماٟمشمرت يمٙمٖمت  اإلؽمالَمل إلم َمٛمْم

همٖمال ايمًاٛمقات اؼطماغمة ، زم٣مؼدو٣مع ايمداطمٙمٝم٥م دضم٣ميم٥م اغؽمتٗمرار يم٘مٙمٝمٜم 

ؾمٜمدت ايمدديم٥م اإلؽماالَمٝم٥م ( ج 755-713ها/ 138-95) يمٔمٜمد ايمقغة

دم اؼٞمديمس اوْمرازم٣مت دضمردب أهٙمٝم٥م اؽمتٛمٖمذت ايم٘مثغم َمـ إَم٘م٣مٞمٝما٣م ؿ 

إذ ، (1)رر فمعم ضمدددهؿ ايمُم يمٝم٥م دأؤمٖم٦م ومقا ؿ دأؾمٕمٙمتٜمؿ فم  ىم٣مح جي

ؾمٜمدت ومٝم٣مج إَم٣مرة ٞمٌماٞمٝم٥م اَمتدت َمـ زمالد ايمٌُم٘مٛمس ذوما٣مز إلم ؾما٣مؿمئ 

اظمحٝمط اؼؿمٙمز نمرزم٣مز دَمـ طمٙمٝم٨م زمً٘م٣مر ؾما غز إلم هنار دديارة صمٛمقزما٣مز 

داٞمتٜمزدا همرص٥م اٞمُمٕم٣مث اظمًٙمٚمكم زم٣مإلومتت٣مث ايمداطمقم همٝم  زمٝماٛمٜمؿ هم٣مؽماتقيمقا 

 . (2)ج٣مدرة هلؿفمعم ايمٔمديد َمـ اظمٛم٣مؿمؼ دايمّمٝم٣مع اظم

دظم٣م ىم٣مٞما٦م َمديٛما٥م ومٙمٜمارة ومٌاؾ ايمٖمات  اإلؽماالَمل سمٔماد داضمادة َماـ 

يمذا ىم٣مٞم٦م َماـ أدلم اظمٛما٣مؿمؼ ايمتال اؽماتٜمدهمتٜم٣م  (3)َمٗم٣مؿمٔم٣مت ٞم٣مهم٣مر اجلٛمقزمٝم٥م

ديٌدد أح ، ومقا ؿ إغ أح اظمِم٣مدر   سمقو  ىمٝمٖمٝم٥م ذيمؽ أد سم٣مريخ َمٜم٣ميمتٜم٣م

ؿ صمٙمٝمٗمٝم٥م ؽماٛم٥م ذيمؽ دم زمداي٥م فمٜمد اإلَم٣مرة دزمٔمد دهم٣مة ايمٖمقٞمًق اؼدث ضم٣مىم

اخلالهما٣مت احل٘مؿ دايمذر اؽمتٕمؾ  (4)ج دسمقرم همرديال اؼدث 764ها/ 147

                                                 

; ابٔ  49-36تفاؿٌٝ ٜٓعش: َؤيف زتٍٗٛ، أ،باس زتُٛع١، يًُضٜذ َٔ اي( 1

ــذيع، ق    ــاح األْـ ــاسٜخ افتتـ ــ١، تـ ــالّ يف   44-40ايكٛطٝـ ــ١ اإلطـ ــإ، دٚيـ ; عٓـ

 . 129-1/122األْذيع، 

 . 214-1/213عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 2

 . 541َؤْع، فذش األْذيع، ق ( 3

ّ ٚاطتُش ست٢  764ٖـ/ 147 سهِ َٓطك١ دًٝك١ٝ ْٚافاس بعذ ٚفا٠ ٚايذٙ ط١ٓ( 4

ّ اْتٗ  باغتٝاي٘، ٜٓعش: عٓإ، دٚيـ١   775ٖـ/  159ست٢ قٝاّ ثٛس٠ كذٙ ط١ٓ 

 . 1/214اإلطالّ يف األْذيع، 
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يمتقؽماٝمع َمٛما٣مؿمؼ ٞمٖماقذخ دإضم٘ما٣مج  (1)ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل ٞمُم٦ٌم زماكم اظمًاٙمٚمكم

إذ مت٘مـ َماـ اغؽماتٝمالء فماعم ، ؽمٝمْمرسمف فمعم ايمٔمديد َمـ اظمٛم٣مؿمؼ احلدددي٥م

دؽماٚمقرة  Avila (3)دأزمٙماف  Sogovia (2)َمٛم٣مؿمؼ إؽمالَمٝم٥م فمدة َمثؾ ؾمٗمقزمٝم٥م 

Zamora (4)  دؾمااٙمٚمٛمٗم٥مSalamanca (5( )6) ، دغ ٞمًااتٌٔمد أح سم٘مااقح َمديٛماا٥م

ٞ ومٙمٜمرة َمـ وٚمـ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل سمٔمرو٦م يمٕمزد اظمٙمؽ  زماديمٝمؾ أح ، ايٓــشاْ

ها٣مصمؿ وماقا ؿ ( ج 788-755هاا/ 172-138)فمٌد ايمر ـ ايماداطمؾ

دايمراصم  أح َمٜم٣ميم٥م همرديال اؼدث ، ج ىم  ؽمٛمرذ 780ها/ 164همٝمٜم٣م ؽمٛم٥م 

 همٗمد أؾما٣مر ازماـ اؼشماغم إلم أح همارديال، ج 764ها/ 147دم ؽمٛم٥م هل٣م ىم٣مح 

همٙم  َمٙمؽ ( يًٚمٝمف أذهمٛمش)ىم٣مح أؾمجع َمـ أزمٝمف ايمٖمقٞمًق( يًٚمٝمف سمدديٙمٝم٥م)

   .  (7)َمـ شمٕمقر ايمٌالد  ومقر أَمرخ دفمٓمؿ ؽمٙمْم٣مٞمف دأطمرج اظمًٙمٚمكم

                                                 

يًُضٜذ َٔ ايتفاؿٌٝ عٔ ٖزٙ ارتالفات ٜٓعش: ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػـشب،  ( 1

 َٚا بعذٖا.  22/62َٚا بعذٖا ; ايٜٓٛشٟ، ْٗا١ٜ األسب،  2/15

ع مشاٍ األْذيع ٚتبعذ عٔ طًٝط١ً َا١٥ ٌَٝ، ٜٓعش: اذتُ ٟ، َذ١ٜٓ تك( 2

  350ايشٚض املعطاس، ق 

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ رنشٖا اإلدسٜظٞ بكٛي٘: ٖٞ َٔ َذٕ بالد ايربتكاٍ، ٖٚٞ قش٣ ( 3

ِ صتذ٠، ٜٓعش: ْض١ٖ املؼتام،  ٌ ٚـ ٕ ارتٝ  . 733-2/732زتتُع١ ٚأًٖٗا ٜشنبٛ

١ٓ أْذيظ١ٝ تعذ داس ممًه١ ادتاليك١، ٜطًل عًٝٗا مسٛس٠ أٚ صَٛس٠ ٖٚٞ َذٜ( 4

ٚتكع ع٢ً كف١ ْٗش نب ، ٚبٝٓٗا ٚبني ايبشش طتٕٛ َٝاّل، ٜٓعش: اذتُ ٟ، 

 . 324ايشٚض املعطاس، ق 

ٜطًل عًٝٗا ػًُٓك١ أٚ طًُٓه١ تكع يف ايجػـش األعًـ٢ األْـذيع، ٚتعـذ َـٔ      ( 5

املػشب أعُاٍ َذ١ٜٓ ٚادٟ اذتذاس٠ ٚبُٝٓٗا عؼشٜٔ َٝاّل، ٜٓعش: ابٔ طعٝذ، 

 . 191; ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ ايبًذإ، ق  2/42يف سًٞ املػشب، 

 . 1/214عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، ( 6

ــاسٜخ، ق  ( 7 ــا٠   93األْـــذيع َـــٔ ايهاَـــٌ يف ايتـ ; إال إٔ ابـــٔ األثـــ  ظتعـــٌ ٚفـ

ــ٘ فــشٜٚال طــ١ٓ     ّ، فٗــٛ ٜلــطشب يف ريــو،   757ٖـــ/ 140ايفْٛظــٛ ٚتٛيٝــ١ ابٓ

ّ،  764ٖـ/ 147  إيٝ٘ ايشٚا١ٜ ايٓـشا١ْٝ بإٔ ريو نإ ط١ٓ ٚايشادح َا رٖب

 .  1/215ٜٓعش: عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 
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َمٛمْمٗم٥م ساع دٞمٖماقذ ( أر ومٙمٜمرة) دَمـ صم٣مٞم٤م آطمر رزم  زمٗمٝم٦م هذخ اظمديٛم٥م

، ؽمالَمل دايمٛمٌماين زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م اظمحا٣مذر يم٘ماال ايمْمارهمكمزمكم ايمْمرهمكم اإل

: دومد ذه٤م أضمد ايم٣ٌمضمثكم إلم ذيمؽ فمٛمدَم٣م حتدث فمـ ايمٖمقٞمًاق اؼدث زمٗمقيماف

دومد أصاٌح٦م ضماددد اؼٞماديمس اإلؽماالَمٝم٥م فمٛماد دهما٣مة ايمٖمقٞمًاق اؼدث دم 

 متتد َمـ ؽمقاضمؾ اظمحٝمط اؼؿمٙمز َم٣مرة زمٗمٙمٚمري٥م ، َمًتٜمؾ اإلَم٣مرة اؼٞمديمًٝم٥م

 Coimbra(1) ريا٥مدومقCoria  (2) دؿمٙمٌاغمةTalavera  (3) دؿمٙمٝمْمٙما٥مToledo  

 ايٓــشا١ْٝ أَما٣م ضماددد اإلَما٣مرة ، دسمْمٝمٙما٥م Guadalajara  (4)ددادر احلج٣مرة

 Burgos (6)دأصماازاء َمااـ زماارنمش  Asturias  (5)هم٘م٣مٞماا٦م سمّمااؿ أؾمااتقريس

أر أح إَم٣مرة صمٙمٝمٗمٝم٥م ؽمٝمْمرت فمعم ٞمحاق رزماع ؾماٌف ، دصمٙمٝمٗمٝم٥م Leon  (7)ديمٝمقح

                                                 

( َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ تكع يف غشب األْذيع تبعذ عٔ ػٓرتٜٔ ثالخ َشاسٌ، ٜٓعش: 1

 . 471اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق 

ٛس َٓٝع، ٜٓعش: ٖٚٞ َٔ َذٕ غشب األْذيع، ٚتعذ َٔ أسـٔ املعاقٌ ٚـا ط( 2

 . 485; اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق  2/547اإلدسٜظٞ، ْض١ٖ املؼتام، 

َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ قذمي١ تكع ع٢ً ْٗش تاد١ ٖٚٞ َٔ أعُاٍ َذ١ٜٓ طًٝط١ً، ( 3

; اذتُــ ٟ، ايــشٚض   191ٜٓعــش: ٜــاقٛت، األْــذيع َــٔ َعذــِ ايبًــذإ، ق    

 . 395املعطاس، ق 

فـشز بٝٓٗـا ٚبـني طًٝطًـ١ مخظـ١ ٚطـتٕٛ       َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ، تعـشف مبذٜٓـ١ اي  ( 4

َٝاّل، ٖٚٞ تكع بني ايؼُاٍ ٚايؼشم َٔ قشطب١، ٚـا أطـٛاس ســ١ٓٝ، ٜٓعـش:    

ــذإ، ق     ــاقٛت، األْــذيع َــٔ َعذــِ ايبً ; اذتُــ ٟ، ايــشٚض   291-292ٜ

 . 606املعطاس، ق 

َٓطك١ تكع مشاٍ غشبٞ ػب٘ دضٜش٠ أٜب ٜا، ٚفٝٗا دباٍ ٚعش٠ َٚٓاخ قاغ، ( 5

; ايعًٝــاٟٚ، اذتُــالت   29، األْــذيع َــٔ َعذــِ ايبًــذإ، ق   ٜٓعــش: ٜــاقٛت 

 . 32ايـًٝب١ٝ ع٢ً األْذيع، ق 

ٖٚــٞ َذٜٓــ١ نــب ٠ تعــذ َــٔ بــالد دًٝكٝــ١ ٚتكــع بــايكشب َــٔ يٝــٕٛ ٖٚــٞ       ( 6

 . 88سـ١ٓٝ رات أطٛام ٚنج ٠ ايهشّٚ، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق 

ٚاىل ايؼـشم َٓٗـا بـالد    َذ١ٜٓ تكع مشاٍ األْـذيع، قـشب َٓطكـ١ دًٝكٝـ١،     ( 7

 . 514ْافاس، ٖٚٞ قاعذ٠ قؼتاي١، ٜٓعش: اذتُ ٟ، ايشٚض املعطاس، ق 
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أَماا٣م اظمٛماا٣مؿمؼ ايمتاال ىم٣مٞماا٦م زمااكم هااذيـ اخلْمااكم ،  Iberiaاجلزياارة اؼيٌغمياا٥م

هم٘م٣مٞم٦م َمنضم٣مز يمٙمٚمٛم٣مزفم٣مت ايمدائٚم٥م زماكم اظمًاٙمٚمكم دايمٛمِما٣مرذ ، اظمذىمقريـ

 .  دايمراصم  أح َمديٛم٥م ومٙمٜمرة وٚمـ هذخ اظمٛم٣مؿمؼ، (1)اؼؽم٣ٌمح

ددم فمٜمد اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمداطمؾ أرؽمؾ  ٙم٥م فمًا٘مري٥م إلم َمديٛما٥م 

.. .)): ذيمؽ ازمـ اؼشمغم زمٗمقيماف دومد أؾم٣مر إلم، ج 780ها/164ومٙمٜمرة ؽمٛم٥م

دهمات  َمديٛما٥م ، دهن٤م دؽماٌك دزمٙماغ ومٙمٜمارة، همددطمٜم٣م، دنمزا زمالد ايمٖمرٞم٨م

، (3).. ((،. دؽم٣مر إلم زماالد ايمٌُما٘مٛمس، دهدج ومالع سمٙمؽ ايمٛم٣مضمٝم٥م، (2)هم٘مغمة

ديٌدد أح  ٙم٥م فمٌد ايمر ـ ايمداطمؾ هذخ فمٚمٙم٦م فمعم حتٝمٝمد اظمٛمْمٗم٥م دإزمٔما٣مد 

اظمٛمٓمؿ ايمث٣مين يمٗمٙمٜمارة ىما٣مح دم فمٜماد  إغ أح ايمٖمت ، ايمٗمقات ايمٛمٌماٞمٝم٥م فمٛمٜم٣م

همٗماد أرؽماؾ ، ج( 821-796ها/  206-180)اؼَمغم احل٘مؿ زمـ هُم٣مج

ج  ٙم٥م فمً٘مري٥م زمٗمٝم٣مدة فمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌاد ايمقاضماد  796ها/180ؽمٛم٥م

ضمٝماا٧م أطمااذت  األْذيظــٞإلم َمٛمْمٗماا٥م ايمثٕماار اؼفمااعم  (4)زمااـ َمٕمٝماا٧ما

رة دسمقصمٜم٦م زمٔمد ذيمؽ إلم َمديٛما٥م ومٙمٜما، اغؽمتٔمدادات ايمٔمً٘مري٥م يمٙمحٚمٙم٥م

: دومد أؾم٣مر ازماـ ضمٝما٣مح إلم ذيماؽ زمٗمقيماف، (5)دمت٘مٛم٦م َمـ اغؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م

                                                 

 . 159ط٘، دساطات أْذيظ١ٝ، ق ( 1

ٜٚطًل عًٝٗا أٜلّا بكـ ٠، ٖٚـٞ تكـع يف َٓطكـ١ ايجػـش األعًـ٢ قـشب تطًٝـ١         ( 2

َٚٔ أعُاـا إر بُٝٓٗا أسذ عؼش فشطخّا،  ٜٓعش: ٜاقٛت، األْذيع َٔ َعذِ 

 . 81إ، ق ايبًذ

 . 184األْذيع َٔ ايهاٌَ يف ايتاسٜخ، ق ( 3

ٖٚــٛ َــٔ أنــابش ايذٚيــ١ املشٚاْٝــ١ أٜــاّ األَــ  اذتهــِ بــٔ ٖؼــاّ ٚابٓــ٘ عبــذ     ( 4

ايشمحٔ ايجـاْٞ، ٚنـإ عبـذ ايهـشِٜ بـٔ عبـذ ايٛاسـذ بًٝػـّا ػـاعشّا، تـٛيف يف           

٘ إىل دًٝك١ٝ ط١ٓ   ّ، ٜٓعش: ابٔ سٝإ، املكتبع )يًشكب١ 824ٖـ/  209طشٜك

; ابــٔ االبــاس، اذتًــ١ ايظــ ا٤،   105-103ّ (، ق  846-796ٖـــ/ 180-232

 . 2/82; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  1/135-136

 . 2/69ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 5
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))همٝمٜم٣م نمزا زم٣ميمِم٣مئٖم٥م احل٣مصم٤م فمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ َمٕمٝما٧م إلم دار 

دهب ، دضمُماد هلا٣م، هم٣مضمتؾ ومٙمٜمرة، دهل ايمٕمزدة اظمٔمردهم٥م زم٣ميمٗمالع، احلرب

ومتاؾ د، ددطماؾ إشمرها٣م هماددخ زماالد ايمٔمادد، اخلٝمقث إلم أرض ايم٘مٖمرة أوم٣مؿمع

   .(1)..((،. ضمتك اٞمتٜمك إلم ؾم٣مؿملء ايمٌحر، دأدنمؾ دم هار ؿ، يم٣مفم٥م

دزمٔمد هذخ احلٚمٙم٥م فمٚمؾ اؼَمغم احل٘مؿ فمعم سمقؿمٝمد ٞمٖمقذ اظمًٙمٚمكم هٛم٣مت 

دسمٗمقي٥م اظمٛمْمٗم٥م فمـ ؿمريؼ حتِمكم َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م دأفم هل٣م يمت٘مقح ؽمداز َمٛمٝمٔما٣مز 

ؽما٘مٛمٜم٣م ج  أَمر زمٌٛم٣مء َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م دأ 802ها /  186همٖمل ؽمٛم٥م  ، هلج  ؿ

أفمداداز ىمٌغمة َمـ اظمًٙمٚمكم يمٙمدهم٣مع فمٛمٜم٣م دَمٛمع سمٗمدج ايمٛمِم٣مرذ إلم اظمٛما٣مؿمؼ 

.. وؿظ إيمٝمٜم٣م َمـ .دومد أىمد ذيمؽ ازمـ ضمٝم٣مح زمٗمقيمف ))، (2)اؼٞمديمًٝم٥م اؼطمرذ

دىمثاردا دأواحقا ؾماجكز دم ، ىم٣مح ضمقايمٝمٜم٣م َمـ اظمًٙمٚمكم زمٕمارر فمٙماٝمٜمؿ

كم دهااذا ئمٛماال أح اؼَمااغم احل٘مااؿ أفماا٣مد سمااقؿم،  (3)((. .. ضمٙمااقة ايمٔماادد

اظمًٙمٚمكم دم سمْمٝمٙم٥م دأفم هل٣م دغؽماٝم  ومٙمٜمارة ايمتال سمٔماد ايمٛمٗمْما٥م ايمدهم٣مفمٝما٥م 

 . اظمتٗمدَم٥م ظمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م دؾمحٛمٜم٣م زم٣مظمٗم٣مسمٙم٥م دفمقائٙمٜمؿ

ىم٣مٞم٦م ؽمٝم٣مؽم٥م اؼَمغم احل٘مؿ زمـ هُم٣مج سمٗميض اغؽمتٔم٣مٞم٥م زمٔمادد َماـ زفما ء 

اؼه اظمتٛمٖمذة دم َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمر اؼفماعم إلدار ا٣م شماؿ ايمتٔما٣مدح َمٔمٜما٣م ظمقاصمٜما٥م 

دومد أؾم٣مر ازمـ ضمزج إلم فمدد َمـ سمٙمؽ اؼه ؽماقاء َماـ ، ت ايمٛمٌماٞمٝم٥ماهلج 

ايمذيـ ىم٣مٞما٦م  (5)دايمذر هيٚمٛم٣م هٛم٣م هؿ زمٛمق ومز، (4)ايمٔمرب أج ايمػمزمر أج اظمقيمديـ

                                                 

 . 103ّ (، ق  846-796ٖـ/ 232-180املكتبع )يًشكب١ ( 1

 . 181َؤيف زتٍٗٛ، تاسٜخ األْذيع، ق ( 2

 . 118ّ( ق  846-796ٖـ / 232 -180املكتبع، )يًشكب١ ( 3

 . 500-499ٜٓعش: مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 4

ٜشدــع ْظــبِٗ إىل صعــُِٝٗ فشتــٕٛ بــٔ قظــٞ ســانِ إقًــِٝ ػــ١ٝ، إر اعتٓــل    ( 5
ّ ٚقـذ بالد ايؼاّ ملكاب١ً ارتًٝف١ ايٛيٝـذ بـٔ عبـذ     712ٖـ/ 94اإلطالّ ط١ٓ 

ِ ّ (، ٚمل تؼش املـادس إىل دٚسٖ 714-705ٖـ/ 96-86املًو )  =ِ ٚسدـاالتٗ
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دأصٌح٦م َمديٛم٥م ومٙمٜمرة سم٣مزمٔم٥م يمٛمٖمقذ هذخ ، (1)هلؿ ايمًٝم٣مدة دم سمْمٝمٙم٥م دسمقازمٔمٜم٣م

 . اؼهة اظمًٙمٚم٥م ذات اؼصؾ ايمٛمٌماين

 (2) ج فمكم اؼَمغم احل٘مؿ فمٚماردس زماـ يقؽماػ 802ها/  186ددم ؽمٛم٥م 

ضم٣مىم ز فمعم َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمر اؼفمعم همٟمنم٣مظ ذيمؽ زمٛمق ومزا ضم٘ما٣مج سمْمٝمٙما٥م دومٙمٜمارة 

إغ أح فمٚمردس مت٘ماـ َماـ اغؽماتٝمالء فماعم ، ايمذيـ رهمّمقا اغٞمِمٝم٣مع يمذيمؽ

))دوماد اؽماتٕمٙمظ أَمارخ : دومد أؾم٣مر ازمـ ضمٝم٣مح إلم ذيماؽ زمٗمقيماف، اظمٛمْمٗم٥م زم٣ميمٗمقة

ديضٛمازث ازمٛماف يقؽماػ ، ٣مح يٛمزث وم٣مفمدسماف هومًاْم٥مدىم، دسمٖمرد زمٚمٙم٘مف، زم٣ميمثٕمر

داؽمتٚمرت دغي٥م فمٚمردس زمـ يقؽمػ ، (3)دازمـ فمٚمف ؾمٚمريط دؾمٗم٥م((، سمْمٝمٙم٥م

     . (4)ج812ها/197يمٙمثٕمر ضمتك دهم٣مسمف ؽمٛم٥م 

إح سمٗمري٤م فمٚمردس زمـ يقؽمػ َمـ ومٌؾ اؼَمغم احل٘مؿ دسمقزيع َمٛم٣مؿمؼ 

أَماراء  ايمثٕمر فمعم أوم٣مرزمف أشم٣مر ضمٖمٝمٓم٥م أهة زمٛمل ومز ايمذيـ ئمددح أٞمٖمًٜمؿ

ديمٔمؾ اؼَمغم احل٘مؿ ىم٣مح يٛماقر رضب اؼضه ، ايمثٕمر َمٛمذ ايمٖمت  اإلؽمالَمل

ددم ، ايم٘مٌغمة اظمتٛمٖمذة دم ايمثٕمر زمٌٔمّمٜم٣م َمـ أصمؾ إؤم٣مهمٜم٣م همتٌٗمك سم٣مزمٔما٥م يماف

                                                                                                

يف األْذيع ست٢ ْٗا١ٜ ايكشٕ ايجاْٞ اـذشٟ / ايجأَ املٝالدٟ، إر رنشت =
ّ  799ٖـ/ 183إٔ َطشف بٔ َٛط٢ بٔ فشتٕٛ بٔ قظٞ قتً٘ أٌٖ بٓب١ًْٛ ط١ٓ 

ٚبعــذ ٖــزٙ املــذ٠ أؿــبح ـــِ دٚس طٝاطــٞ ٚعظــهشٟ يف األْــذيع ستــ٢ ْٗاٜــ١     
ٜخ افتتاح األْذيع، ق ّ، ٜٓعش: ابٔ ايكٛط١ٝ، تاس 929ٖـ/ 317سهُِٗ ط١ٓ 

 -180; ابٔ سٝإ، )يًشكب١  502; ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق  205
 . 104; َؤْع، فذش األْذيع، ق  115ّ( ق  846-796ٖـ / 232

 . 499ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق ( 1

ٖٛ صعِٝ أطش٠ بين عُـشٚغ يف ايجػـش األعًـ٢ األْذيظـٞ، تـٛىل سهـِ َذٜٓـ١        ( 2

ّ، ٚقٝـٌ تـٛيف يف تطًٝـ١ طـ١ٓ     813ٖـ/198طشقظط١ إىل ٚفات٘ ط١ٓ طًب ٠ ثِ 

 . 28-27ّ، ٜٓعش: ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق 808ٖـ/ 193

 .  119ّ (، ق846-796ٖـ /232-180( املكتبع)اذتكب١  3

 . 134، 120ّ(، ق846-796ٖـ/ 232-180( ابٔ سٝإ، املكتبع)اذتكب١  4
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، سمٕمٙم٤م فمعم زمالد زمٛمل ومز)إح فمٚمردس زمـ يقؽمػ: ذيمؽ يٗمقث ازمـ ضمٝم٣مح

دخ .. دٞمحك زمٛمق ومز ظم٣م سمٕمٙم٤م فمٚمردس دوٌط َم٣م دم ي.دزمٛمك صمٌؾ سمْمٝمٙم٥م

 . (1)( ...دزجظ أهٙمف، همٚمٙم٘مف َمٙم٘م٣م ؾمديدا، َمـ ايمثٕمر

دىم٣مح رد همٔمؾ زمٛمل ومز أح شم٣مردا فمعم اؼَمغم احل٘مؿ داَمتادت شماقر ؿ 

إلم زم٣مومل َمٛم٣مؿمؼ ايمثٕمر داؽمتٛمجددا زم٣ميمٛمِم٣مرذ إغ أح فمٚمردس مت٘ماـ زمٔماد 

دزمذيمؽ ، (2)ضمردب ؿمقيٙم٥م َمـ هزيٚمتٜمؿ دومتؾ همرسمقح زمـ َمقؽمك ايمٗمًقر 

دد أٞمف زمٔمد دهم٣مة فمٚمردس اؽمتٔم٣مددا ٞمٖماقذهؿ دم ديم٘مـ يٌ، سمٖمرد زم٣ميمثٕمر ىمٙمف

إح َمقؽمك زمـ َمقؽماك ايمٗمًاقر ىما٣مح : ايمثٕمر يٖمٜمؿ ذيمؽ َمـ ومقث ايمٔمذرر

 هاا 238-206)فمعم ايمْم٣مفم٥م ضمتك أي٣مج اؼَمغم فمٌاد ايمار ـ زماـ احل٘ماؿ

ده٘مذا اؽمتْم٣مع زفمٝمؿ هذخ اؼهة َمقؽمك زمـ َمقؽمك ، (3)(ج 821-852/

دزمٙمٕم٦م هذخ ، اؼفمعم ايمٗمًقر أح ي٠مؽمس ضم٘مقَم٥م َمًتٗمٙم٥م دم َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمر

اؼهة أفمعم َم٘م٣مٞم٥م هل٣م دم فمٜمد اؼَمغم فمٌد ايمار ـ ايمثا٣مين إذ ىما٣مح َمقؽماك 

 . (4)يًٝمْمر فمعم ايمثٕمر ىمٙمف

دزمٙمٕم٦م ومقة اؼطمغم داسم٣ًمع ؽمٙمْم٣مٞمف إلم ضمد فمٗمد فمالوم٣مت َمع اظم يماؽ 

ايمٛمٌماٞمٝم٥م زمح٘مؿ ومرب َمٛم٣مؿمؼ زمٛمل ومز َماـ هاذخ اظم يماؽ دَمٛماع سمقؽماع 

إذ اسمٖمؼ ايمْمرهم٣مح زم١مزمٔم٣مد ىماؾ طمْمار ، ةاؼطمغميـ فمعم ضم٣ًمب أَمالت اؼه

دفمعم إشمر هذا ايمٛمٖمقذ دايمٗماقة ظمقؽماك زماـ َمقؽماك أطماذ ، (5)هيدد َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ

                                                 

 . 118ّ(، ق 846-796ٖـ/ 232-180( املكتبع )اذتكب١  1

; ايعزسٟ،  119ّ (، ق 846-796ٖـ/232-180ابٔ سٝإ، املكتبع )اذتكب١   2
; ابــٔ األثــ ، األْــذيع َــٔ ايهاَــٌ يف ايتــاسٜخ، ق   27تشؿــٝع اإل،بــاس، ق 

 ّ. 802ٖـ /187إال أْ٘ دعٌ ثٛس٠ بين قظٞ ع٢ً األَ  اذتهِ ط١ٓ  134-135
 . 29( تشؿٝع اإل،باس، ق 3

 . 51قظٞ ٚدٚسِٖ ايظٝاطٞ ٚايعظهشٟ يف األْذيع، ق  ايظاعذٟ، بٓٛ( 4

 . 58أبٛ َـطف٢، عٛخ يف تاسٜخ ٚسلاس٠ األْذيع، ق ( 5
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 . (1)(َمٙمؽ أؽم٣ٌمٞمٝم٣م ايمث٣ميم٧م)يْمٙمؼ فمعم ٞمٖمًف يمٗم٤م

إغ أح َمقؽمك زمـ َمقؽمك ايمٗمًقر ذه٤م وحٝم٥م ايمٌماع ايمذر زج ٞمٖمًاف 

 همٔمٛماد أؿماراب َمديٛما٥م ومٙمٜمارة ضمادشم٦م َمٔمرىما٥م، همٝمف زمكم ايمدديالت ايمٛمٌماٞمٝم٥م

نمرؽماٝمف   Basconsايمٌُما٘مٛمس ()ؾمديدة زمكم ومقاسمف دومقات ضمٙمٝمٖمف أَمغم ٞم٣مهما٣مر

َمٗم٣مزماؾ وماقات َمٙماؽ يمٝماقح ( ج 879-851هاا/ 266-237) (2)زمـ دٞمٗمافا

إذ ، ج 862ها/ 248ؽمٛم٥م ( ج 866-850ها/ 252-236)أرددٞمٝمق اؼدث

ه٣مصمؿ َمٙمؽ يمٝمقح زمٔمض احلِمقح ايمت٣مزمٔم٥م ظمقؽمك زماـ َمقؽماك دَمٛمٜما٣م ضمِماـ 

داٞمتٜما٦م اظمٔمرىما٥م هبزيٚما٥م ، ؼزمرد ايمٗمري٤م َماـ ومٙمٜمارةايمٌٙمدة ايمقاومع فمعم هنر ا

َمقؽمك زمـ َمقؽمك دصمرضمف دومتؾ فمدد ىمٌغم َمـ أسم٣ٌمفمف اظمًاٙمٚمكم دايمٌُما٘مٛمس 

دمت٘مٛم٦م وماقات أرددٞمٝماق اؼدث َماـ هادج ، دفمعم رأؽمٜمؿ أَمغم ٞم٣مهم٣مر نمرؽمٝمف

ضمِمـ ايمٌٙمدة دنمغمخ َمـ احلِمقح ايمتل حتٚمل أهة زمٛمل ومز دسمُما٘مؾ طمْماراز 

هم٘م٣مٞما٦م ، ك دم ايمًٛم٥م ٞمٖمًٜم٣م َمتاٟمشمراز زمجراضمافشمؿ سمقدم َمقؽمك زمـ َمقؽم، فمٙمٝمٜمؿ

    .  (3)دهم٣مسمف ٞمذيراز زم٣مرسم٣ٌمت اؼدو٣مع دم َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمر اؼفمعم اؼٞمديمز

أصٌح٦م َمديٛم٥م ومٙمٜمرة همٝم  زمٔمد َمنضم٣مز يمٙمٌماع زمكم أزمٛما٣مء اؼهة ضم٘ما٣مج 

َماـ أح قظـٞ  همٌٔمد أح اؽمتْم٣مع يم٤م زمـ َمقؽمك زمـ َمقؽماك زماـ ، ايمثٕمر اؼفمعم

فمٙمٝماف  دطماؾ فمٙمٝماف إطمقسماف دٞما٣مزفمقخOrnedo (4 )يًٝمْمر فمعم ضمِمـ أرٞماٝمط 

                                                 

 2/123; أسطالٕ، اذتًٌ ايظٓذط١ٝ،  1/135دٚصٟ، املظًُٕٛ يف األْذيع،  ( 1

ٖٚــٛ ابــٔ أ،ــٞ َٛطــ٢ بــٔ َٛطــ٢، ٚنــإ قــذ تــضٚز َــٔ أٚسبــ٘ بٓــ  َٛطــ٢       ( 2
 . ٠502 أْظاب ايعشب، ق املزنٛس، ٜٓعش: ابٔ سضّ، مجٗش

ــذيع،   ( 3 ــالّ يف األْــ ــ١ اإلطــ ــإ، دٚيــ ــ٢   1/294عٓــ ــش األعًــ ــاَشا٥ٞ، ايجػــ ; ايظــ
 . 2110212األْذيظٞ، ق 

 ٖٛ أسذ َذٕ ػشم األْذيع ٚتعذ َٔ أعُاٍ تط١ًٝ،إر تبعذ عٓٗا ثالثـٕٛ َـٝاّل،  ( 4
ــذإ، ق    ; اذتُ ٟ،ايــشٚض املعطــاس،  27ٜٓعــش: ٜاقٛت،األْــذيع َــٔ َعذــِ ايبً

  27ق
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دمت٘مٛمقا َمـ اؽمتدراصمف إلم َمديٛم٥م ومٙمٜمرة دومٌّماقا فمٙمٝماف دهادددا زدصمتاف 

دزمٔماده٣م ، زمٗمتٙمف إذا   سمتٛم٣مزث فماـ احلِماـ همرهمّما٦م أدث اؼَمار (1)فمج٤م

دطمرج يم٤م إلم ، أيٗمٛم٦م أهنؿ فم٣مزَمقح فمعم ومتٙمف داهمٗم٦م فمعم سمًٙمٝمؿ احلِمـ

 . (2)ج 874ها/ 261ف ؽمٛم٥م دزمٗمل همٝمٜم٣م ضمتك دهم٣مسم Viguereَمديٛم٥م زمٗمغمة 

 261دزمٔمد دهم٣مة يم٤م زمـ َمقؽمك زمـ َمقؽمك سمقلم احل٘مؿ ازمٛمف حمٚمد ؽماٛم٥م 

دىم٣مٞما٦م ، Cordoba  (3)دىم٣مح فماعم ؿم٣مفما٥م ضم٘مقَما٥م ومرؿمٌا٥م، ج 874ها/

ف إؽم فمٝمؾ زماـ َمقؽماك ، َمديٛم٥م ومٙمٜمرة َمـ َمٛم٣مؿمؼ ٞمٖمقذخ دهذا َم٣م صمٔمؾ فمٚمظ

ح أ( ج 909-866ها/ 297-252)اظمقارم ظمٙمؽ صمٙمٝمٗمٝم٥م ايمٖمقٞمًق ايمث٣ميم٧م

دىما٣مح َمٔماف أزمٛما٣مء أطمٝماف ، ج 883هاا/ 270يدطمؾ َمٔمف دم َمٔمرىم٥م ؽماٛم٥م 

، داٞمتٜم٦م اظمٔمرىم٥م يمِما٣ميم  حمٚماد، إؽم فمٝمؾ ديم٤م دحمٚمد دَمقؽمك، همرسمقح

ف ف همٗمد اطمتٙمٖم٦م اظمِما٣مدر دم َمِماغمهؿ، دمت٘مـ َمـ أه فمٚمظ ، أَم٣م أزمٛم٣مء فمٚمظ

ٜمؿ حمٚمد )) همقيمد همرسماقح زماـ : هم٣مزمـ ضمزج يٗمقث إهنؿ ومتٙمقا فمعم يد ازمـ فمٚمظ

د، دَمقؽمك، فمٝمؾإؽم ، َمقؽمك ومتٙمٜمؿ نمدراز ازمـ فمٚمٜماؿ حلا٣مز ، ديم٤مظ ، دحمٚمظ

 . (4) حمٚمد زمـ يم٤م زمـ َمقؽمك زمـ َمقؽمك((

                                                 

تذع٢ عذب ايبالط١ٝ ألْٗا ناْ  داس١ٜ األَـ  ستُـذ بـٔ عبـذ ايـشمحٔ       (1

ايجــاْٞ أٖــذاٖا إىل يــب بــٔ َٛطــ٢ بــٔ َٛطــ٢ تجُٝٓــّا يــذٚسٙ يف ؿــذ ٖذــّٛ       

ّ، ٜٓعش: ابـٔ سـضّ، مجٗـش٠ أْظـاب      859ٖـ/ 245ايٓٛسَإ ع٢ً األْذيع ط١ٓ 

; ايــذسٜٚؽ، أعــالّ ْظــا٤  31; ايعــزسٟ، تشؿــٝع األ،بــاس، ق  503ايعــشب، ق 

 . 215-214ألْذيع، ق ا

 . 32-31ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق ( 2

 . 232; سَلإ، تاسٜخ املػشب ٚاألْذيع، ق  36ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق ( 3

ــاب ايعــــشب، ق  ( 4 ــش:   503-502مجٗــــش٠ أْظــ ــٌٝ ٜٓعــ ــذ َــــٔ ايتفاؿــ ; ٚملضٜــ

َٚــا  83ايظـاعذٟ، بٓــٛ قظـٞ ٚدٚسٖــِ ايظٝاطـٞ ٚايعظــهشٟ يف األْـذيع، ق     

 بعذٖا. 
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دوماد ، أَم٣م ايمٔمذرر همٗمد ذىمر أح حمٚمداز أه اشمٛمكم َمٛمٜمؿ شمؿ أؿمٙمؼ هاضمٜمؿ

)) شماؿ طمارج : أؾم٣مر إلم سمٙمؽ اؼضمداث ايمتل دومٔم٦م دم َمديٛما٥م ومٙمٜمارة زمٗمقيماف

ف يريددح ومت٣مث حم همٙما  سمقؽماْمقا ، ٚمد زمـ يما٤مإؽم فمٝمؾ زمـ َمقؽمك َمع زمٛمل فمٚمظ

ف، ومٙمٜمرة اصمتٚمٔمقا زمف همحًٌاٜمؿ ، همٜمزَمٜمؿ دأه إؽم فمٝمؾ زمـ َمقؽمك دزمٛمل فمٚمظ

داؽماتٖمٙمؽ يماف يمٝماع ، (1)ضمتك أؽمٙمؿ إيمٝمف إؽم فمٝمؾ هومًْم٥م دسمْمٝمٙم٥م دزمٙمتاغمة 

دىم٣مح أهخ هلؿ يقج اجلٚمٔم٥م يمٔممم طمٙماقح َماـ يما٣مدر اؼدلم ؽماٛم٥م ، اظمقوع

فمٝمؾ ديم٤م ازمٛم٣م همرسماقح زماـ دإؽم ، إؽم فمٝمؾ زمـ َمقؽمك: دهؿ، ؽمٌٔمكم دَم٣مئتكم

، (2)شمؿ أؿمٙمٗمٜمؿ دأطمرج إؽم فمٝمؾ زمـ َمقؽمك إلم ضمِماـ َمٛما٦م ؾماقح ، َمقؽمك

دزمٗمل هب٣م ضمتك هٙمؽ يمٔممم طمٙمقح َمـ يما٣مدر اػطمارة ؽماٛم٥م ؽما٦م دؽمأٌمكم 

 .  (3)..((،.ددهمـ داطمٙمف، دَم٣مئتكم

اؽمتٚمر حمٚمد زمـ يم٤م زمـ َمقؽمك حي٘مؿ ومٙمٜمارة دسمْمٝمٙما٥م ضمتاك َمٗمتٙماف ؽماٛم٥م 

زمـ حمٚمد زمـ يم٤م زمـ َمقؽمك زمـ َمقؽمك زمـ سمقلم ديمدخ يم٤م  ( 4)ج 898ها/ 285

همٗم٣مج ايمٛمِم٣مرذ زمحُمد ومقا ؿ ظمقاصمٜما٥م  ،(5)ومز ضم٘مؿ سمْمٝمٙم٥م دومٙمٜمرة دسمقازمٔمٜم 

، دومد سمِمادذ هلاؿ ديمادخ يما٤م، اظمًٙمٚمكم زمٔمدَم٣م ؽمٚمٔمقا زمٚمٗمتؾ حمٚمد زمـ يم٤م

هاا/ 297-252) َمٙماؽ يمٝماقح AlfonsoIIIدىم٣مٞمقا زمٗمٝم٣مدة ايمٖمقٞمًق ايمث٣ميم٧م 

صمٙمٝمٗمٝم٥م دأيمٌف دايمٗمالع همّمالز فمـ دوٚم٦م ومقا ؿ َمٗم٣مسمٙمكم َمـ ( ج866-909

                                                 

َذٜٓـ١ أْذيظــ١ٝ َـٔ أعُــاٍ ػــٓترب١ٜ، ٜٓعـش: ٜــاقٛت، األْـذيع َــٔ َعذــِ     ( 1

 . 89ايبًذإ، ق 

ٖٚٛ َٔ سـٕٛ َٓطك١ ايجػش األع٢ً، ٜٓعش: ايعزسٟ، تشؿٝع األ،بـاس، ق  ( 2

32 ،34 ،39 ،42  

 . 34تشؿٝع األ،باس، ق ( 3

 . 42، 36ٜٓعش عٔ َكتٌ ستُذ بٔ يب: ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق ( 4

 . 37-36، ق تشؿٝع األ،باسسٟ، ( ايعز5



167 

دفمٛمد َمديٛم٥م ؿمرؽمقٞم٥م ايمٗمري٥ٌم َمـ سمْمٝمٙم٥م دارت اظمقاصمٜم٥م ايمٔمً٘مري٥م ، ايمٌُم٘مٛمس

زمٔمد أح ىمٌددا أفمداءهؿ َما٣م ، زمكم اجل٣مٞمٌكم دىمُمٖم٦م فمـ ٞمٌم ىمٌغم يمٙمٚمًٙمٚمكم

 .  (1)يٗمرب َمـ ؽمت٥م آغب ومتٝمؾ

همٗماد ومارردا ، ىم٣مٞم٦م ردة همٔمؾ اجل٣مٞم٤م ايمٛمٌماين ومقي٥م فمعم سمٙمؽ اهلزيٚم٥م

دهمٔمالز ، ػ همٝم  زمٝمٛمٜمؿ يمٙمتخٙمص َمـ يم٤م زمـ حمٚمد زمـ يم٤م زمـ َمقؽمكايمتح٣ميم

دوماد أؾما٣مر ، ج 906هاا/  294مت٘مٛمقا َمـ ومتٙمف زم٘مٚمكم ٞمِمٌقخ يماف ؽماٛم٥م 

 ٚحتاػـذت ْــشا١ْٝ بٓبًْٛـ١ ٚايظـشطاْٝني    )) : ايمٔمذرر إلم ذيمؽ زما٣ميمٗمقث

، همٟمومٌٙمقا ٞمحقخ ضمتك ومرزماقا َماـ فمًا٘مرخ، يمٙمذر دار فمعم نمرؽمٝمف َمـ يم٤م

همخرج فمٙماٝمٜمؿ دهاق ، ع نمرؽمٝمف طمٝمٙمف إلم َمٔمً٘مرخشمؿ دهم، هم٘مٚمٛمقا ايم٘م ئـ

، دومتؾ َمـ ىم٣مح َمٔماف، همٙم  سمقؽمْمقا طمرصمقا فمٙمٝمف همٗمتؾ، غ يُمٔمر زم٣ميم٘م ئـ

دذيمؽ يقج اؼرزمٔم٣مء غشمٛمال فممما يمٝمٙما٥م زمٗمٝما٦م َماـ ذر ، داٞمتٜم٤م فمً٘مرخ

ديٌدد أٞمف فمعم إشمار هاذخ اهلزيٚما٥م ، (2)احلج٥م ؽمٛم٥م أرزمع دسمًٔمكم دَم٣مئتكم ((

ت ايمٛمٌماٞمٝم٥م َمـ احلِمقث فمعم َمقؿملء دَمٗمتؾ يم٤م ايمٗمًقر مت٘مٛم٦م ايمٗمقا

ومدج هلؿ دم َمديٛم٥م ومٙمٜمرة فمـ ؿمريؼ زمٛم٣مء ضمِمـ هلؿ زم٣ميمٗمرب َمٛمٜما٣م داختاذدا 

 . َمٛمف وم٣مفمدة ظمٜم٣ميم٥م زم٣مومل َمٛم٣مؿمؼ ايمثٕمر اؼفمعم

 ددم زمداي٥م ضم٘مؿ اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميما٧م،  ج 913ها/ 301همٖمل ؽمٛم٥م 

ضم٣مدث أها٣مرم ايمثٕمار اؽماؼمصم٣مع ضمِماـ ( ج 961-912ها/  300-350)

)) دهمٝمٜم٣م  اهمتت  أهؾ ايمثٕمر اؼفماعم : وم٣مث ازمـ ضمٝم٣مح، ٙمٜمرة َمـ أيدر ايمٛمِم٣مرذوم

دصمارذ ، همٟمطمذدا زماف ؽماجالز فمٙماٝمٜمؿ، دىم٣مح زمٟميدر اظمممىمكم، ضمِمـ ومٙمٜمرة

 .  (3)ذيمؽ يقج اؼرزمٔم٣مء يمث ين فمممة يمٝمٙم٥م طمٙم٦م َمـ ذر احلج٥م((

                                                 

 .  37ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس،  ق ( 1

 . 38-37تشؿٝع األ،باس، ق ( 2

ـــ/ 330-300املكتــــبع )يًشكبــــ١ ( 3  =; ٜٓعــــش 99-98ّ (، ق  941-912ٖــ
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ده٘مذا اٞمٗمًٚم٦م ومٙمٜمرة َمٛمذ زمداي٥م ايمٗمرح ايمرازمع اهلجرر/ايمٔم٣مذ اظمٝمالدر 

دومٙمٜمارة احلِماـ ايماذر ، ومٙمٜمرة اظمديٛم٥م ايمتل ىم٣مح همٝمٜم٣م اظمًاٙمٚمقح، ومًٚمكمإلم 

)) همٟمطمذدا زمف ؽمجالز فمٙمٝمٜمؿ (( سمٔمٛمل افمؼماب َمـ : دفم٣ٌمرة، رازمط زمف ايمٛمِم٣مرذ

زم٣مَمتالت احلِمـ فمعم أح غ يًاتخدج َمٛماف ٞمٗمْما٥م  ايٓـشاْٞ اظمًٙمٚمكم يمٙمج٣مٞم٤م

دؾماٜمدت ، إغ أح اجل٣مٞم٤م ايمٛمٌماين   يٙمتزج زماذيمؽ، ظمٜم٣ميم٥م أرايض اظمًٙمٚمكم

داؽمتٚمر ذيمؽ احلا٣مث ، اظمٛمْمٗم٥م زمٔمده٣م فمٚمٙمٝم٣مت فمً٘مري٥م دىمر دهمر زمكم اجل٣مٞمٌكم

 .  ج1045ها/ 437ضمتك ؽمٗمقط اظمديٛم٥م هن٣مئٝم٣مز زمٝمد ايمٛمِم٣مرذ ؽمٛم٥م 

-Sancho Garcia I (293همٖمل فمٜمد َمٙمؽ ٞم٣مهم٣مر ؾم٣مٞمج٥م نمرؽمٝمف اؼدث  

اختذ َمـ هذا احلِمـ وم٣مفمدة فمً٘مري٥م يُمـ َمٛمٜما٣م ( ج 926-905ها /  314

دفمعم إشمر ذيمؽ صمٜمز اؼَماغم فمٌاد ايمار ـ ، (1)فمعم َمٛم٣مؿمؼ ايمثٕمر اؼفمعم هج سمف

دسمقصمٜما٦م إلم َمديٛما٥م سمْمٝمٙما٥م صمٛماقب ، ايمث٣ميم٧م  ٙم٥م فمً٘مري٥م ىمٌغمة يماردفمٜمؿ

زمٗمٝما٣مدة حمٚماد زماـ  (2)َمثؾ أهة زمٛمل جتٝم٤م ، دومد ايمتحٗم٦م زمف دهمقد فمدة، ومٙمٜمرة

زيز داظمٛمذر زمـ فمٌد ايمر ـ زمـ فمٌد ايمٔم، فمٌد ايمر ـ ايمتجٝمٌل ضم٣مىمؿ هومًْم٥م

داٞمّمٚم٦م إيمٝمٜمؿ أيّما٣مز أهة زمٛمال ومزا زمٗمٝما٣مدة  (3)ايمتجٝمٌل ضم٣مىمؿ ومٙمٔم٥م أيقب

 .  (4) حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يم٤م ضم٣مىمؿ سمْمٝمٙم٥م

                                                                                                

 . 2/164أٜلّا: ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، =

 . 2/178ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 1

ٗــِ وٝــب بٓــ  ثٛبــإ بــٔ طــًِٝ َــٔ َــزسر  ( ٖــِ بٓــٛ أػــشغ بــٔ نٓــذ٠ ٚأ2َ

فٓظـبٛا إيٝـ٘، ٚد،ًـٛا إىل األْـذيع َـع َٛطـ٢ بـٔ ْــ  ٚطـهٔ قظـِ َـِٓٗ            

 . 430طشقظط١ ٚقًع١ أٜٛب، ٜٓعش: ابٔ سضّ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب، ق 

; ايعـزسٟ، تشؿـٝع األ،بـاس،     130( ابٔ ايكٛط١ٝ، تـاسٜخ افتتـاح األْـذيع، ق    3

 . . 49-42ق

 . 39،باس، ق ( ايعزسٟ، تشؿٝع األ4
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، دزمٔمد ذيمؽ حتًـ َمقومػ اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م ايمٔمً٘مرر ىمثغماز 

همٌٔم٧م جمٚمقفم٥م َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم زمٗمٝم٣مدة حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زماـ يما٤م إلم 

، ٖمّمؾ َمٙمؽ ٞم٣مهم٣مر فمدج ايمدطمقث دم َمقاصمٜم٥م َمع اظمًٙمٚمكمهم، ضمِمـ ومٙمٜمرة

دزمذيمؽ مت٘مـ حمٚماد زماـ فمٌاد اهلل ايمٗمًاقر َماـ همات  ، دومرر اغٞمًح٣مب

ج شمؿ ومادج فمٙمٝماف اؼَماغم فمٌاد ايمار ـ  920ها/ 308ضمِمـ ومٙمٜمرة ؽمٛم٥م 

 . (1)ايمث٣ميم٧م دأَمر زمتدَمغم يمٝمع َم٣ٌمين احلِمـ

خلٝماؾ َماع همٗمادج ا، ...)): دومد فمٙمؼ ازمـ ضمٝم٣مح فمعم هذخ اؼضمداث زمٗمقيماف

حمٚمد زمـ يم٤م أَمغمه٣م إلم ضمِمـ ومٙمٜمرة ايمذر ىم٣مح ايمٙمٔمكم ؾم٣مٞمج٥م اختاذخ رزم٣مؿما٣مز 

دهمرظ َمٛماف َماـ ىما٣مح ، همٙم  أح ومِمدسمف اخلٝمؾ أطمالخ ايمٔمٙم٨م دزاث فمٛمف، فمعم أهٙمٜم٣م

دهنض ايمٛما٣مس ، همّمٌْمف اظمًٙمٚمقح دنمٛمٚمقا َم٣م ىم٣مح همٝمف زمٟمهخ، همٝمف َمـ ايم٘مٖم٣مر

حٙمتف دىمن ياقَمكم زمٖمٛم٣مئاف همٛمزث فمٙمٝمف زمٚم، يمديـ اهلل فمعم أَم٥م إلم ضمِمـ ومٙمٜمرة

هم٣مصمتٜمددا دم ذيمؽ ضمتاك نمٖماقا ، صم٣مَمٔم٣مز ؼيدر اظمًٙمٚمكم فمعم ختريٌف دسمدَمغمخ

 .  (2) داٞمتًٖمقا َم٣م ىم٣مح ضمقايمٝمف ((، دسمرىمقخ ىمٟمح   يٕمـ زم٣مؼَمس، فمٙمٝمف

دفمعم ايمرنمؿ َمـ ذيمؽ همٗمد اؽمتٚمر ضمِماـ ومٙمٜمارة داظمٛما٣مؿمؼ اظمجا٣مدرة يماف 

إذ ىم٣مٞما٦م ، ٝم  ايمثٕمار اؼفماعمسمُم٘مؾ طمْمراز ىمٌغماز فمعم اظمٛم٣مؿمؼ اؼٞمديمًاٝم٥م غؽما

دايماراصم  أح ، َمٛمْمٙمٗم٣مز هلج ت ٞمِم٣مرذ ٞم٣مهم٣مر زم٣مفمت٣ٌمرها٣م ؾماج٣مز دم ضمادددهؿ

دإزاء ذيمؽ صمٜمز اؼَمغم فمٌد ، ايمٛمِم٣مرذ مت٘مٛمقا َمـ ايمرصمقع إيمٝمف دإفم٣مدة إفم رخ

دسمقصمٜما٦م إلم ، (3)ايمر ـ ايمث٣ميم٧م  ٙم٥م فمً٘مري٥م زمٗمٝم٣مدة فمٌد احلٚمٝمد زماـ زمًاٝمؾ

                                                 

 . 140; ايعًٝاٟٚ، ايبؼهٓع، ق  2/178ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 1

 . 165ّ(، ق  941-912ٖـ/ 330-300املكتبع)يًشكب١  ( 2

ٖٛ َٔ بٝ  بين بظٌٝ ايزٜٔ تٛاسثٛا نج ّا َـٔ املٓاؿـب ايعًٝـا يف ايذٚيـ١     ( 3

َ  عبذ ايشمحٔ األ١َٜٛ يف األْذيع، ٚقذ تٛىل ايكٝاد٠ ٚارتضا١ْ ٚايٛصاس٠ يأل

 . 69، 51، 45، 43ايجايح، ٜٓعش: ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، 
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ٞ  َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمار اؼفماعم دسمقهمٗماقا دم َمديٛما٥م سمْمٝمٙما٥م اؽماتٔمداداز َمٛمٜما٣م ، األْذيظـ

داؽماتٕمروم٦م اغؽماتٔمدادات دم َمديٛما٥م سمْمٝمٙما٥م ، (1) يمالٞمْمالة زم٣مجت٣مخ ممٙم٘م٥م ٞم٣مهم٣مر

-923هاا/ 312حمرج  -ها  311ومرازم٥م ؾمٜمريـ َمـ سم٣مريخ ذر احلج٥م ؽمٛم٥م 

دفمادد ىمٌاغم َماـ ، دومد ايمتحؼ زمف هٛما٣مت رصما٣مث أهة زمٛمال جتٝما٤م، (2)ج924

شمؿ اؽمتٔمرض اؼَمغم فمٌاد ايمار ـ ومقاسماف دم ، (3)اظمتْمقفمكم ظمج٣مهدة ايمٛمِم٣مرذ

ددومػ فمعم ضم٣مهل٣م داؽمتٔمداده٣م َمـ أصمؾ ومت٣مث ٞمِم٣مرذ ٞم٣مهم٣مر درد ، َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م

دهمٔمالز ىما٣مح أدث حمْم٣مسماف ، افمتداءا ؿ اظمت٘مررة َمـ ضمِمـ ومٙمٜمرة دَم٣م صم٣مدره٣م

 دسمادَمغم ج924هاا/312همتٚم٘مـ َمـ اغؽماتٝمالء فمٙمٝماف ؽماٛم٥م، ضمِمـ ومٙمٜمرة

 .  (4)َم٣ٌمٞمٝمف

)) شمؿ سمٗمدج زمٔمد ذيمؽ : فمـ هذخ اؼضمداث زمٗمقيمف دومد حتدث ازمـ ضمٝم٣مح

شماؿ صا٣مفمد َمٛمٜما٣م إلم َمديٛما٥م ، ... اذتـ٢إلم ايمثٕمر اؼفمعم زمٔم٣ًمىمر ىمٔمدد 

دسمٙمٗما٣مخ فما ث ، دطمرج إيمٝمف ايمتجٝمٌٝمقح أرزم٣مب هومًاْم٥م دنماغمهؿ، سمْمٝمٙم٥م

دد ىم٣مَمٙما٥م  املؼـشنني  همادطمؾ زمٚمجٚمقفماف زمٙماد، ايمثٕمر دم صمٛمقد فمٓمٝمٚم٥م دفمض

زمٟمٞمٖمذ ، رزمع طمٙمقح َمـ رزمٝمع اؼطمر َمٛمٜم٣ميقج ايم٦ًٌم ؼ، دَمره٣م اهلل، زمٛمٌٙمقٞم٥م

فمزج دأدىمد ضمزج دأومقذ ٞمٝم٥م دم اغٞمتٗم٣مج هلل سمٔم٣ملم ديمديٛمف َمـ اؼرصم٣مس َمـ 

دىما٣مح ايمٔمٙما٨م ؾما٣مٞمج٥م ، هم٣مضمتؾ زمٟمدث زمٙمدهؿ َمـ زمحِماـ ومٙمٜمارة، ايم٘مٖمرة

، (5)..(( ،. همٟمَمر هبدَمف دأضمرة يمٝماع َما٣م همٝماف، ومد أطمالخ، أَمغمهؿ يمٔمٛمف اهلل

                                                 

; ابـٔ   188ّ (، ق  941-912ٖــ/  330-300ابٔ سٝإ، املكتـبع )يًشكبـ١   ( 1

 . 174; عٓإ، تشادِ أْذيظ١ٝ، ق  2/185عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، 

 . 2/185ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 2

 . 191 -190ّ (، ق  941-912ٖـ/ 330-300كب١ ابٔ سٝإ، املكتبع )يًش( 3

 . 2/186ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 4

 . 191-190ّ (، ق  941-912ٖـ/ 330-300املكتبع )يًشكب١  ( 5
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اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م يمٔمادة َمٛما٣مؿمؼ دزمٔمد سمدَمغم ضمِمـ ومٙمٜمرة اٞمتٗمؾ 

طم٣مؤم٥م يمٛمٖمقذ َمٙمؽ ٞم٣مهم٣مر ؾم٣مٞمج٥م نمرؽمٝمف اؼدث ددطمؾ َمٔمف دم َمقاصمٜم٣مت 

 . (1)فمً٘مري٥م فمدة اٞمتٜم٦م زم٣مٞمتِم٣مر اظمًٙمٚمكم دسم٘مٌٝمدهؿ طم٣ًمئر ىمٌغمة 

دفمعم ايمرنمؿ َمـ مت٘مـ ومقات اإلَم٣مرة َمـ سمدَمغم ضمِمـ ومٙمٜمارة إغ أٞماف 

زمٔمض ايمٗمقات ايمٛمٌماٞمٝم٥م  همٝم  يٌدد وخ٣مَم٥م احلِمـ دومقة حتِمٝمٛم٣مسمف َم٘مٛم٦م

 دهق َم٣م دهمع اؼَمغم فمٌد ايمر ـ ايمث٣ميم٧م دم ايمًٛم٥م ٞمٖمًاٜم٣م، َمـ ايمتُم٧ٌم همٝمٜم٣م

إلم َمٔم٣مددة ايم٘مرة فمعم احلِمـ دسمدَمغم َم٣م زمٗمل َمٛمف ( ج 924ها/ 312أر )

شمؿ ومِمد ، َمـ حتِمٝمٛم٣مت ىمل غ يٚم٘مـ أفمدائف َمـ اغؽمتٖم٣مدة َمٛمٜم٣م َمًتٗمٌالز 

ضمِمـ ضمدددر ومريا٤م َماـ همجدد دهم٣مفم٣مسمف ؼٞمف ، داهتؿ زمف، ضمِمـ زمٙمتغمة

 . (2)دَمٛمف سمقصمف َم٣ٌمذة إلم اظمديٛم٥م اؼطمغمة ، ومٙمٜمرة دسمْمٝمٙم٥م

)) داٞمتٗمؾ ايمٛما٣مس يماديـ اهلل إلم : دومد فمٙمؼ ازمـ ضمٝم٣مح فمعم ذيمؽ وم٣مئالز 

شمؿ اٞمتٗمؾ إلم ضمِماـ ، همٟمَمر هبدَمف دايمتًقي٥م فمٙمٝمف، ضمِمـ ومٙمٜمرة دهق طم٣مثش 

زم١مدطما٣مث همٔمٜماد ، آطمر ضمِمقح اظمًٙمٚمكم ايمقانماؾ دم زماالد ايم٘مٖمارة، زمٙمتغمة

اؼؿمٔمٚم٥م فمٛمدهؿ دسمٖمريؼ اؼَمقاث فمٙمٝمٜمؿ سمٗمقي٥م هلؿ فماعم ايمثٌا٣مت زما٣ميمٖمرج 

دذيماؽ ياقج ، شمؿ رضمؾ إلم َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م وم٣مصٝم٥م ايمثٕمر اؼفمعم، ايمذر هؿ همٝمف

 . (3)هم٘من هب٣م يقَم٣مز((، اغشمٛمكم يمثالث زمٗمكم َمـ رزمٝمع اػطمر

ديٌدد أح سمدَمغم ايمٗمقات اؼٞمديمًٝم٥م حلِمـ ومٙمٜمرة ظمرات فمدة يديمؾ فمعم 

طمْمقرة هذخ ايمٗم٣مفمدة ايمٔمً٘مري٥م ايمتل أوم٣مَمٜم٣م ايمٛمِما٣مرذ هٛما٣مت فماعم  َمدذ

                                                 

 ٖـــ 330-300ملضٜــذ َــٔ ايتفاؿــٌٝ: ٜٓعــش: ابــٔ سٝــإ، املكتــبع )يًشكبــ١   ( 1

;  189-2/186; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  195-191ّ (، ق  912-941/

 . 147ايعًٝاٟٚ، ايبؼهٓع، ق 

 . 150; ايعًٝاٟٚ، ايبؼهٓع، ق  2/189ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب، ( 2

 . 195ّ(، ق  941-912ٖـ/ 330-300املكتبع)يًشكب١  ( 3
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دَمـ صم٣مٞم٤م آطمر يمٙمحٝمٙمقيم٥م  ددح اؽمتخداَمٜم٣م جمدداز ود ، َمٛم٣مؿمؼ اظمًٙمٚمكم

 . أرايض اظمًٙمٚمكم

شمؿ إح سمدَمغم اظمًٙمٚمكم حلِمـ ومٙمٜمارة أوأمػ َماـ ومادرات ٞمِما٣مرذ 

يماذيمؽ صا٣مر زم١مَم٘ما٣مح ، زم٣مفمت٣ٌمر احلِمـ اخلط ايمادهم٣مفمل اؼدث هلاؿ، ٞم٣مهم٣مر

دومااد اؽمااتٕمؾ اخلٙمٝمٖماا٥م ، كم َمٜم٣ميماا٥م َمٛماا٣مؿمٗمٜمؿ ددح أر فمراومٝمااؾاظمًااٙمٚم

همٌا٣مدر إلم ، اؼٞمديمز فمٌد ايمر ـ ايمٛما٣مس هاذا اظمقوماػ طماغم اؽماتٕمالث

 ٙما٥م فمًا٘مري٥م هلاذا ايمٕمارض ؽماٛم٥م  دأفمد، َمٜم٣ميم٥م فم٣مصٚم٥م ٞم٣مهم٣مر زمٛمٌٙمقٞم٥م

دمت٘مٛم٦م َمـ ايمدطمقث فمـ ؿمريؼ ايمٗم٣مفمدة ومٙمٜمارة زمٔماد ، ج 933/ ها322

ٞمٌٟم ذيمؽ  (1)د ؽم ع َمٙم٘م٥م ٞم٣مهم٣مر ؿمقؿم٥م دفمٛم، أح اوٚمحؾ ددره٣م ايمٔمً٘مرر

صم٣مءت َمنفم٥م ظمديٛم٥م ومٙمٜمرة زمٗمقا ٣م ظمٗم٣مزمٙم٥م اخلٙمٝمٖما٥م فمٌاد ايمار ـ ايمٛما٣مس 

دومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ ازمـ ضمٝما٣مح ، دومدَم٦م يمف هدي٥م ىمٌغمة، يمٔمٗمد ايمِمٙم  َمٔمف

إذ ىم٣مٞما٦م أومارب ، هم٣مفمتزج فمعم اومتح٣مج دار احلرب زمٛمٌٙمقٞما٥م، ... )): زمٗمقيمف

هماقردت فمٙمٝماف رؽماؾ ، ٥م زم٣ميمثٕمر اؼفمعمصمٜم٣مت اظمممىمكم ممـ ىم٣مح َمّمْمرزم

سمٙمقذ زمْم٣مفمتاف دمتا٦م زمًا٤ٌم أؽماالهمٜم٣م زم٣مخلٙمٖما٣مء ، اظم٣مىمرة ؿمقؿم٥م ازمٛم٥م أؾمٝمز

هم٣ًمَمٜم٣م ايمٛم٣مس يمديـ ، سمًٟميمف فمٗمد ؽمٙمٚمٜم٣م دسهمف أدصمف اخلٝمؾ فمٛمٜم٣م، ؽمٙمٖمف

دغيما٥م فماعم صاح٥م ، دايمقطء يم٣ًٌمؿمف، اهلل فمعم ذيمؽ اخلردج إلم َمٔمً٘مرخ

اخلاردج ٞمحاقخ زمٛمٖمًاٜم٣م دم همًا٣مرفم٦م ، دفمٗمد أَم٣مهن٣م فمعم ذيماؽ، ؿم٣مفمتٜم٣م

دداهم٦م إيمٝمف َمنفم٥م ظمٔمً٘مرخ دم حمٙم٥م ، دصمقخ رصم٣مهل٣م دومقاَمًٜم٣م دأؽم٣مومٖمتٜم٣م

دومد أَمار ايمٛما٣مس زمتٔمٌئا٥م اجلٝماقش يمادطمقهل٣م ، دَمٔمٜم٣م هدي٥م ضمًٛم٥م، ومٙمٜمرة

                                                 

طٛط١ ناْـ  مثـش٠ صٚاز األَـ  عبـذ اهلل بـٔ ستُـذ َـٔ األَـ ٠ ايٓافاسٜـ١          ( 1

ُ ـ١ ارتًٝفـ١ ايٓاؿـ     ش، ألْٗـا أ،ـ  ستُـذ ٚايـذ     ْٚك١، ٚبزيو تهٕٛ طٛطـ١ ع

َ ٘ ْٚك١، ٜٓعش: ط٘، دساطات أْذيظ١ٝ، ق   .  170ايٓاؿش أل
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، همٛمٓمار َماـ ذيماؽ إلم َما٣م ه٣مهلا٣م، دإوم٣مَم٥م ايمؼمسمٝم٤م دإـمٜم٣مر ايمٔمادة دايمزيٛما٥م

همدطمٙم٦م إيمٝماف ، ٙمقؽمفزمٔمد أح اضمتٖمؾ دم صم، دأدصٙمٜم٣م إلم ٞمٖمًف دم اظميب

دطمّمٔم٦م يمف دم ؽم٠ماهل٣م ، دومّم٦م َم٣م فمٙمٝمٜم٣م َمـ ضمٗمف، دم فمدد َمـ ومقاَمًٜم٣م

 . (1)(( دىمرج َمٛمزيمتٜم٣م همٟمضمًـ ايمٛم٣مس يمديـ اهلل ومٌقهل٣م، دَمٗم٣مهل٣م

دفمعم إشمر ذيمؽ فمٗمدت اظمٙم٘م٥م ؿمقؿم٥م هدٞم٥م َماع اخلٙمٝمٖما٥م فمٌاد ايمار ـ 

 دضمِمٙم٦م َمٛمف افمؼماهم٣مز رؽمٚمٝم٣مز زمح٘مؿ ازمٛمٜم٣م نمرؽمٝمف ؾما٣مٞمج٥م اؼدث، ايمٛم٣مس

Garcia Sanchez I  (314-359  /ج 996-926ها )(2)َمٙم٘م٣مز يمٛم٣مهم٣مر ،

دايمتػمؤ َمـ ، ددم َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ سمٗمقج اظمٙم٘م٥م ؿمقؿم٥م زم٣ميمتزاج ؿم٣مفمتٜم٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم

، ؽم٣مئر َمٙمقت ايمٛمِم٣مرذ دفمدج ايمتح٣ميمػ َمٔمٜمؿ دَم٣ًمفمد ؿ ود اظمًٙمٚمكم

))دفمٗماد فمٙمٝمٜما٣م دفماعم : دذدط أطمرذ أؾما٣مر إيمٝمٜما٣م ازماـ ضمٝما٣مح زمٗمقيماف

سمّمٚمـ سمِمحٝم  ايمْم٣مفم٥م دايمتػمؤ َماـ ، أفمز اهلل اإلؽمالج زمف ومقاَمٝمًٜم٣م فمٗمداز 

دىماػ ، دسمرت إَمدادهؿ، َمـ درم دصٜمر دنمغممه٣م، ايٓـشا١ْٝؽم٣مئر َمٙمقت 

دَمٔم٣مدٞم٥م ومقات ايمثٕمر فماعم ىماؾ َماـ ، دهمت  ؿمرومٜمؿ، اؼذذ فمـ اظمًٙمٚمكم

زم  ومد ، ايمٕم٣ميمٗمكم فمٛمده٣م (3)دأح ختقم فمـ ره٣مئـ زمٛمل ذر ايمٛمقح، فمٛمد ايمْم٣مفم٥م

، دايمتناي  هلاؿ، ذؿما٣مز فمٙماٝمٜمؿ دوأمف فماٛمٜمؿ ،فمجزدا فمـ إضمّما٣مرخ

همتٚما٦م هاذخ اظمٔم٣مومادة ، ...دىم٣مٞم٦م فمد ؿ أرزمٔما٥م أٞما٣مس، همْم٣مفم٦م زمذيمؽ

دأؾمٜمد ايمٛم٣مس يماديـ اهلل ، داومتّمٝم٦م يٚمكم ايمٔمٙمج٥م درصم٣مهل٣م فمعم افمتٗم٣مده٣م

دأؽمجؾ غزمٛمٜم٣م نمرؽمٝمف زمـ ؾم٣مٞمج٥م ايمٌُم٘مٛمز فمعم ، فمعم ايمتزاَمٜم٣م زم٣ميمٔمً٘مر

                                                 

 . 335ّ (، ق  941-912ٖـ/ 330-300املكتبع )يًشكب١  ( 1

 . 364-1/363املكشٟ، ْفح ايطٝب، ( 2

تشدع أطش٠ رٟ ايٕٓٛ إىل إمساعٌٝ بٔ رٟ ايٕٓٛ ايزٟ أطع دٚي١ طًٝطًـ١  ( 3

ٛطٗا بٝــذ ايفْٛظــٛ ايظــادغ طــ١ٓ  ستــ٢ طــكّ ٚاطــتُشت  1035ٖـــ/ 427طــ١ٓ 

 . 184-2/176ّ، ٜٓعش: ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ،  1085/ ٖـ478
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يمديـ اهلل ديمٝماع َماـ صما٣مء َمٔمٜما٣م َماـ دأدؽمٔمٜم٣م ايمٛم٣مس ، زمٛمٌٙمقٞم٥م دأفم هل٣م

ٙمٔم٣مٞمف السمف دطمط ، داٞمٌمهم٦م َمـ يقَمٜم٣م، همٟمفمٚمٜمؿ يمٝمٔمٜمؿ دهظ ٞمٖمقؽمٜمؿ، صط

همٔمجٙم٦م إؿمالة أدغد زمٛمل ذر ايمٛمقح ، َمٕمتٌْم٥م زمِمٖمٗمتٜم٣م، راصمٔم٥م إلم زمٙمده٣م

 . (1) داؽمتٗم٣مَم٦م ؿم٣مفمتٜم٣م((، إلم آزم٣مئٜمؿ

ده٘مذا ؾمٜمدت َمديٛم٥م ومٙمٜمرة سمقومٝمع َمٔم٣مهدة َمٜمٚم٥م زمكم اظمًٙمٚمكم دٞمِم٣مرذ 

هم٣مر ىم٣مح هل٣م أشمر ىمٌغم فمعم اؽمتٗمرار اؼدو٣مع زمكم اجل٣مٞمٌكم ؿمٝمٙم٥م فمٜماد اخلٙمٝمٖما٥م ٞم٣م

ديٌدد أح هذخ احلٚمٙم٥م ؾمٜمدت طماردج فمادد َماـ اظمْمقفما٥م ، ايمٛم٣مس يمديـ اهلل

طمارج  (2)همٗمد أؾم٣مر ازمـ ايمٖمريض إلم أح اظمحدث حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمٙمخٚمل، همٝمٜم٣م

  .  (3)َمع اخلٙمٝمٖم٥م ايمٛم٣مس دم  ٙمتف هذخ دسمقدم دم حمٙم٥م ددهمـ همٝمٜم٣م

( ج 976-961هاا/ 366-350) ددم فمٜمد اخلٙمٝمٖم٥م احل٘مؿ اظمًتٛمٌم   

دايمراصم  أح ايمٛمِم٣مرذ زمٔمد ، ـمٜمرت َمديٛم٥م ومٙمٜمرة جمدداز فمعم َمنح اؼضمداث

دهم٣مة اخلٙمٝمٖم٥م ايمٛم٣مس فمٚمٙمقا فمعم ايمتخقم فم  اسمٖمٗمقا فمٙمٝماف دأطماذدا يًاتٔمٝمددح 

ٛمٜما٣م فماعم شمؿ أطمذدا يُمٛمقح ايمٕم٣مرات َم، حتِمٝمٛم٣م ؿ همٝمٜم٣م دغؽمٝم  ضمِمـ ومٙمٜمرة

املظتٓــش  دفمعم إشمر ذيمؽ فمٜمد اخلٙمٝمٖم٥م احل٘ماؿ ، َمٛم٣مؿمؼ ايمثٕمر اؼفمعم اؼٞمديمز

 ٙم٥م فمً٘مري٥م دايمتقصمف إلم َمديٛما٥م  زمتجٜمٝمز (4)إلم ايمٗم٣مئد نم٣ميم٤م زمـ فمٌد ايمر ـ

                                                 

 . 336ّ (، ق  941-912ٖـ/ 330-300املكتبع )يًشكب١  ( 1

ُزذ بٔ دعفش بٔ أبٞ عبذ األع٢ً 2 َ َش ُزذ بٔ صنشٜا٤ بٔ  َ َش ( ٖٛ أبٛ عبذ اهلل 
ُذ بٔ ٚكاح ٚقاطِ بـٔ أؿـبؼ،   ايًخُٞ َا أٌٖ قشطب١ ستذخ مسع َٔ ست

ّ ٚمسع َٔ عبـذ اهلل بـٔ أمحـذ بـٔ سٓبـٌ       887ٖـ / 274سسٌ إىل املؼشم ط١ٓ 
ٚ ،شٕٚ ثِ سدع إىل األْذيع ٚ،شز َـع ايٓاؿـش يف غـض٠ٚ قًـٗش٠ ٚتـٛيف فٝٗـا       

 . 325ّ، ٜٓعش: ابٔ ايفشكٞ، تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق  933ٖـ/ 322ط١ٓ 

 . 325( تاسٜخ عًُا٤ األْذيع، ق 3

ٖٛ غايب بٔ عبذ ايشمحٔ ايٓاؿشٟ َـٛىل ارتًٝفـ١ عبـذ ايـشمحٔ ايٓاؿـش،      ( 4
نإ أَ ّا يًبشش يف عٗذ األ،  ثِ أؿبح َٔ نباس سداالت ايذٚي١ يف عٗذ 

ــ٢ األْذيظــٞ ٚاستــبط        =اذتهــِ املظتٓـــش، ٚتــٛىل سهــِ َٓطكــ١ ايجػــش األعً
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دهمٔمالز سماؿ ، ومٙمٜمرة دايمتل سمُم٘مؾ ومقافمدهؿ همٝمٜم٣م طمْمراز ىمٌغماز فمعم اظمًٙمٚمكم

٥م فمً٘مري٥م همٝمٜم٣م جمٜمازة اومتح٣مج ضمِمٛمٜم٣م دأفم٣مد سمٔمٚمغم َمديٛمتٜم٣م ددوع ضم٣مَمٝم

 . (1) زم٘م٣مَمؾ فمد ٣م

ديٌدد أح ايمٗمقات اإلؽمالَمٝم٥م   سمًتٚمر ؿمقيالز هٛم٣مت زم٤ًٌم دفمقرة اظمٛمْمٗما٥م 

دوماد اؽماتٕمروم٦م هاذخ ، إذ هفم٣مح َما٣م فما٣مدت، دزمضٔمده٣م فمـ ايمٔم٣مصٚم٥م ومرؿم٥ٌم

 . (2)(ج964-963 /ها353-352)احلٚمٙم٥م ص٣مئٖمتل ؽمٛمتل

 ها 357ؽمٛم٥م  همٖمل، دزمٔمد ذيمؽ سم٘مررت  الت اظمًٙمٚمكم ظمديٛم٥م ومٙمٜمرة

سمقصمٜم٦م  ٙم٥م فمً٘مري٥م زمٗمٝم٣مدة ايمٗم٣مئد نم٣ميم٤م زماـ فمٌاد ايمار ـ ، ج 967/

دمت٘مٛمقا َمـ ايمًٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م دإصمراء زمٔمض ، (3)دؽمٔمٝمد زمـ احل٘مؿ اجلٔمٖمرر 

، 357)) ددم ؽمٛم٥م : دومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ ازمـ فمذارر زمٗمقيمف، ايمؼمَمٝم ت همٝمٜم٣م

فمٌاد  اضمتؾ ايماقزيراح ايمٗم٣مئاداح نم٣ميما٤م زماـ، دم ايمٔممم اػطمر َمـ رَمّم٣مح

ايمر ـ دؽمٔمٝمد زمـ احل٘مؿ اجلٔمٖمرر زمجٝمقش ايمثٕمر زم٣ميمِم٣مئٖم٥م فمعم ضمِماـ 

همٟموم٣مَم٣م زم٣ًمضمتف َمدة اؽماتٓمٜمرا هبا٣م فماعم مت٘ماكم زمٛمٝما٣مح احلازاج همٝماف ، ومٙمٜمرة

، دايمزي٣مدة دم ارسمٖم٣مع ايمػمج ايمثا٣مَمـ زمذردسماف هم٣مٞمتٜمٝما٣م َماـ ذيماؽ إلم اإلدارة

 . (4)دومد دشمٗم٣م يمٙمحِمـ زم٣مؼَمٛم٥م((، دومٖمال زم٣ميمٔمً٘مر

                                                                                                

ٓـش بعالقات دٝذ٠ َع ستُذ بٔ أبٞ عاَش بعذ ٚفا٠ ارتًٝف١ اذتهِ املظت=
ّ ٚيهٔ َا يبـح إٔ دب  ارتـالف بُٝٓٗـا اْتٗـ٢ مبكتًـ٘ طـ١ٓ        976ٖـ/ 366ط١ٓ 
ـــ/  371 ــزاسٟ، ايبٝــــإ املػــــشب،   981ٖــ ــٔ  279-2/278ّ، ٜٓعــــش: ابــــٔ عــ ; ابــ

 . 67-2/61ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

 . 571-570; ايتٛاتٞ، َأطا٠، ق  4/145ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب، ( 1

 . 571; ايتٛاتٞ، َأطا٠، ق  2/445، عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع( 2

ٖٚٛ أسذ ايكاد٠ ايعظهشٜني يف األْذيع أٜاّ عبذ ايشمحٔ ايٓاؿش ي٘ سلٛس ( 3

 . 1/512يف غضٚات ايـٛا٥ف فآْزاى، ٜٓعش: عٓإ، دٚي١ اإلطالّ يف األْذيع، 

 . 2/241ايبٝإ املػشب، ( 4
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( ج 1001-976هاا/ 392-366)زمـ أع فما٣مَمرددم فمٜمد اظمٛمِمقر 

مت٘مـ َمـ أح يًٌط ٞمٖمقذخ فمعم َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ ايمثٕمر اؼفمعم زم  همٝمٜما٣م ضمِماـ 

همٗماد ، ومٙمٜمرة ايمذر ىم٣مٞم٦م سمتٟمرصم  سمٌٔمٝمتف زماكم اظمًاٙمٚمكم دٞمِما٣مرذ ٞم٣مهما٣مر

إغ أٞمف   ، أؾم٣مر ازمـ اخلْمٝم٤م إلم أح ازمـ أع فم٣مَمر مت٘مـ َمـ همت  ومٙمٔم٥م ومٙمٜمرة

 . (1)حيدد سم٣مريخ ذيمؽ

 اظمٛمِمقر زمـ أع فم٣مَمر فمعم هومًْم٥م دأفم هل٣م زما  همٝمٜما٣م َمديٛما٥م همٗمد دلم

هاا  / 379ومٙمٜمرة ايمت٣مزمٔم٥م ظمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م حيٝمك زمـ فمٌد ايمر ـ ايمتجٝمٌل ؽمٛم٥م 

شمؿ سمتا٣مزمع ، ج1017ها/ 408ج  دـمؾ ضم٣مىم ز فمٙمٝمٜم٣م ضمتك دهم٣مسمف ؽمٛم٥م 989

هاا/ 430َمـ زمٔمدخ أدغدخ فمعم ضم٘مؿ َمٛمْمٗما٥م ايمثٕمار اؼفماعم ضمتاك ؽماٛم٥م 

ل ددر ضم٘مؿ زمٛمل جتٝم٤م دم هاذخ ايمًاٛم٥م دسمٌادأ ددر أهة يمٝمٛمتٜم، (2)ج1038

 . (4) (3) أطمرذ دم ضم٘مؿ َمٛمْمٗم٥م ايمثٕمر اؼفمعم دهل أهة زمٛمل هقد

ؽماٗمْم٦م اخلالهما٥م ( ج1030هاا/422أر دم ؽماٛم٥م ) دطمالث سمٙمؽ اظمادة

دىم٣مح ، (5)دسمٗمًٚم٦م ايمٌالد إلم دديالت ؿمقائػ َمتٛم٣مضمرة، اؼَمقي٥م دم اؼٞمديمس

دزمٛمال ذر ، اؽمتٗمؾ زمٛماق هاقد دم هومًاْم٥مٞمِمٝم٤م ايمثٕمر اؼفمعم اؼٞمديمز أح 

                                                 

 . 2/99يف األْذيع،  ; ٜٓعش أٜلّا: عٓإ، دٚي١ اإلطالّ 2/178أعُاٍ األعالّ، ( 1

ٕ املػشب، ( 2 ٞ ٚ ،شٕٚ، تاسٜخ ايعشب، ق178ـ3/175ابٔ عزاسٟ، ايبٝا  . 237; ايظاَشا٥

( ٜشدع ْظب ٖزٙ األطش٠ إىل َؤطظٗا طًُٝإ بٔ ٖٛد ادتزاَٞ ايـزٟ أطـع يـ٘    3

ّ، ٚاطـتُشت ستـ٢ طـكٛطٗا بٝـذ املـشابطني       1039ٖــ/  431دٚي١ يف طشقظط١ ط١ٓ 

 . 179-2/170: ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ األعالّ، ّ، ٜٓعش 1109ٖـ/ 503ط١ٓ 

 . 168-4/167; ابٔ ،ًذٕٚ، ايعرب،  247-2/246ابٔ األباس، اذت١ً ايظ ا٤، ( 4

ــإ، دٚيــ١       ( 5 ــ١ يف األْــذيع: عٓ ٜٓعــش ايتفاؿــٌٝ عــٔ طــكٛط ارتالفــ١ األَٜٛ

ــشب،   622-588/ 2اإلطـــالّ يف األْـــذيع،  ــاسٜخ ايعـ ــاَشا٥ٞ ٚ ،ـــشٕٚ، تـ ; ايظـ

 . 217-209ق
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دوماد ، دىم٣مٞم٦م ومٙمٜمرة سم٣مزمٔم٥م إلم ضم٘م٣مج هومًْم٥م  َمـ زمٛمل هقد، ايمٛمقح زمْمٙمٝمْمٙم٥م

ددار هذا ايمٌماع زمكم ؽمٙمٝم ح زمـ حمٚمد زماـ ، دطمٙم٦م اؼهسم٣مح دم ساع َمرير

داظمٟمَمقح زماـ ( ج 1046 -1039ها/  438 -431هقد ضم٣مىمؿ هومًْم٥م )

دىم٣مٞما٦م ( ج1074-1043/ هاا467-435ذر ايمٛمقح ضما٣مىمؿ ؿمٙمٝمْمٙما٥م )

جمٚمقفم٥م اظمدح داحلِمقح ايمقاومٔم٥م زمكم هومًْم٥م دؿمٙمٝمْمٙم٥م َمقواع اغضمت٘ما٣مت 

دوماد اؽماتٔم٣مح ىماال ، إذ دارت َمقاصمٜم٣مت فمٛمٝمٖم٥م  زماكم ايمْمارهمكم، زمكم اجل٣مٞمٌكم

همتح٣ميمػ ازماـ ، ايمْمرهم٣مح زمح٘م٣مج اظم يمؽ ايمٛمٌماٞمٝم٥م َمٗم٣مزمؾ أح يدهمٔمقا هلؿ اجلزي٥م

هااا/ Fernando I  (426-458هااقد َمااع َمٙمااؽ ومُماات٣ميم٥م همرٞم٣مٞماادد اؼدث 

  Navarraدحت٣ميمػ اظمٟمَمقح زمـ ذر ايمٛمقح َمع َمٙمؽ ٞم٣مهما٣مر ، ج(1034-1065

داؽمتٚمر َمٙم٘م٣م ومُمت٣ميم٥م دٞم٣مهما٣مر ، ج(1054-1034ها/ 446-426) نمرؽمٝمف

همٝمٕمغم اؼدث فمعم أرايض ؿمٙمٝمْمٙما٥م زمج٣مٞما٤م ، ئمٚمالح فمعم سمقؽمٝمع هذا اخلالب

د  ، ديٕمغم ايمث٣مين فماعم أرايض هومًاْم٥م حلًا٣مب ازماـ ذر ايمٛماقح، ازمـ هقد

 . (1)ج 1046ها / 438يٛمتٜمل هذا ايمٌماع إغ زمٔمد َمقت ازمـ هقد ؽمٛم٥م 

دزم٣ميمٛم٥ًٌم إلم َمديٛم٥م ومٙمٜمرة هم١مهن٣م   سمًتٚمر ؿمقيالز حت٦م ضم٘مؿ أهة زمٛمال 

إذ هفم٣مح َم٣م مت٘مـ اظمٟمَمقح زمـ ذر ايمٛمقح ضم٣مىمؿ ؿمٙمٝمْمٙم٥م زم٣ميمتٔم٣مدح َمع ، هقد

٣ميمػ ضمٙمٝمٖمف َمٙمؽ ٞم٣مهم٣مر نمرؽمٝمف َمـ اٞمتزافمٜم٣م َمـ أيدر ؽمٙمٝم ح زمـ هقد اظمتح

ج  شمؿ وم٣مج اظماٟمَمقح زماـ ذر  1045ها/ 437َمع َمٙمؽ ومُمت٣ميم٥م دذيمؽ ؽمٛم٥م 

ايمٛمقح زمتًٙمٝمٚمٜم٣م إلم َمٙمؽ ٞم٣مهم٣مر دم ايمًٛم٥م أفمالخ يمٗما٣مء َمًا٣مفمدسمف واد ازماـ 

، دزمذيمؽ أصٌح٦م َمديٛم٥م ومٙمٜمرة دضمِمٛمٜم٣م وٚمـ أَمالت َمٙمؽ ٞم٣مهما٣مر، هقد

، ... )): دومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ ازمـ اخلْمٝم٤م أشمٛم٣مء سمٛم٣مديمف هذخ اؼضمداث زمٗمقيمف

                                                 

;  3/282; ابٔ عزاسٟ، ايبٝإ املػشب،  168بٔ ايهشدبٛغ، تاسٜخ األْذيع، ق ( ا1

 . 2/178ابٔ ارتطٝب، أعُاٍ اإلعالّ، 
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داؽماؼمصمع َما٣م ، دطمرج إلم أرض ازمـ ذٞمقح، ٣مح ازمـ هقد زم٣ميمٛمِم٣مرذاؽمتٔم

همٟمطمرج يمٙمٔما٣مج زمٔمادخ ، دٞم٣منم٣مخ ازمـ ذٞمقح، ـمٜمر فمٙمٝمف ازمـ ذٞمقح َمـ ضمِمقٞمف

هم٣مهمتت  ومٙمٔم٥م ومٙمٜمرة ايمتل ىم٣مٞم٦م همتحٜم٣م ازماـ أع ، ايمٛمِم٣مرذ إلم زمٙمد ازمـ هقد

 . (1).. ((،. 437دذيمؽ صدر فم٣مج ، دهم٣مزت هب٣م أيدر ايمردج، فم٣مَمر

خلْمٝم٤م أؽمٖمف غؽمتٝمالء ايمٛمِم٣مرذ فماعم َمديٛما٥م ومٙمٜمارة دومد أزمدذ ازمـ ا

، )) ددم أشمٛما٣مء هاذا اهلارج: داظمدح دايمٗماالع داحلِماقح اؼطمارذ زمٗمقيماف

اؽمتقلم ايمٔمدد فمعم َمادائـ ، دهٝمج٣مح هذخ ايمٖمتٛم٥م داٞمٖمراد ىمؾ يد زم  َمٙم٘م٦م

درزماقع ، دفما غت ٞمِماٝم٥ٌم، دشمٕمقر ذيٖم٥م، دومالع ضمِمٝمٛم٥م َمٛمٝمٔم٥م، صمٙمٝمٙم٥م

( 2)دأٞمتٝمُم٥م ، َمثؾ َمديٛم٥م ومٙمٜمرة، ؿمئٜم٣م ؾم٣مهدةدأؿمراب زمٔمز اإلؽمالج د، آهٙم٥م

Atienza ،  (4)داظمديٛم٥م ايمٌٝمّم٣مء هومًْم٥م(( ، (3)دَمديٛم٥م ؽم٣م . 

                                                 

 . 2/178أعُاٍ األعالّ، ( 1

ٜطًل عًٝٗا أْتٝظ١ أٚ أْتٝؼ١، ٖٚٞ َذ١ٜٓ أْذيظ١ٝ تكع بايكشب َـٔ قًعـ١   ( 2

 . 77أٜٛب، ٜٓعش: ايعزسٟ، تشؿٝع األ،باس، ق 

ٕ ايجػش األع٢ً األْذيظـٞ بٝٓٗـا ٚبـني َذٜٓـ١ ٚادٟ اذتذـاس٠      ٖٚٞ إسذ٣ َذ( 3

; اإلدسٜظــٞ، ْضٖــ١  117مخظــني َــٝاّل، ٜٓعــش: ابــٔ سٛقــٌ، ؿــٛس٠ األسض، ق 

 . 2/461; ابٔ طعٝذ، املػشب يف سًٞ املػشب،  2/553املؼتام، 

 . 2/293أعُاٍ األعالّ، ( 4
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 اخلامتة

 

سمٗمع َمديٛم٥م ومٙمٜمرة دم ايمثٕمر اؼفمعم اؼٞمديمز إلم ايمُم ث َمـ َمديٛم٥م سمْمٝمٙم٥م 

دمتثؾ احلد ايمٖم٣مصؾ زمٝمٛمٜم٣م دزمكم دديما٥م ٞم٣مهما٣مر ايمٛمٌمااٞمٝم٥م ، دهل َمـ سمقازمٔمٜم٣م

زمِمٔمقزم٥م زمٝمئتٜم٣م ايمْمٌٝمٔمٝما٥م يمقومقفمٜما٣م دم َمٛمْمٗما٥م صمٌٙمٝما٥م دفمارة ضمٝم٧م متٝمزت 

دهل صم٣ٌمث ايمػمسم٣مت همّمالز فماـ جما٣مرر اؼهنا٣مر ايمٔمٚمٝمٗما٥م ىمقهنا٣م واٚمـ 

 . ضمقض هنر اؼزمرد

، ج َمـ ومٌؾ ايمٗم٣مئد َمقؽمك زمـ ٞمِماغم 712ها/94همتحٜم٣م اظمًٙمٚمقح ؽمٛم٥م

ديم٘مقهن٣م َمٛمْمٗم٥م شمٕمري٥م همٗمد ضمرص ايمْمرهم٣مح اإلؽمالَمل دايمٛمٌماين فماعم زمٛما٣مء 

دومد طمّمٔم٦م اظمديٛما٥م ، ٗمقي٥م اظمٛمٝمٔم٥م همٝمٜم٣م حت٣ًٌمز َمـ زمٔمّمٜم  اػطمراحلِمقح ايم

ؿمٝمٙم٥م َمدة ايمدراؽم٥م إلم ضم٘مؿ ايمٔمديد َمـ اؼه اظمتٛمٖمذة دم ايمثٕمر اؼفمعم َمثاؾ 

ىم  ؾمٜمدت ؽم٣مضمتٜم٣م ايمٔمدياد َماـ اظمٔما٣مرت ، ومز شمؿ زمٛمل جتٝم٤م شمؿ زمٛمل هقد

يمز زمكم اجل٣مٞمٌكم اإلؽمالَمل دايمٛمٌماين دايمتل سمٔمد اؼفمٛمػ دم ايمت٣مريخ اؼٞمد

           . ج1046ها/  437ضمتك ؽمٗمقؿمٜم٣م هن٣مئٝم٣مز زمٝمد ايمٛمِم٣مرذ ؽمٛم٥م 
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 مصادر ومراجع البحث

 

   األٚي١ٝ املـادس:  أٚاّل

 (   1259ّ/ ٖـ658 ت) اهلل عبذ بٔ ستُذ اهلل عبذ أبٛ ، األباس ابٔ -

، ايته١ًُ يهتاب ايـ١ً ، حتكٝل عبذ ايظالّ اـشاغ ، داس ايفهش يًطباعـ١  -1

 ّ  1995ب ٚت ، 

 ّ .1985، َـش  2اذُت١ً ايظُّ ا٤ ، حتكٝل سظني َؤْع ، ط-2

ٞ ايـذيف ، َهتب١ ايجكاف١ ايذ١ٜٝٓ ، َـش ، -3 ٞ أبٞ عً ِ أؿشاب ايكاك َعذ

2000 . ّ 

 ّ(1232ٖـ/ 630ابٔ األث ، عًٞ بٔ أبٞ ايهشّ بٔ عبذ ايهشِٜ ادتضسٟ )ت  - 

٘  ٚسكــل عــ٘مج ، ايتـاسٜخ  يف ايهاَــٌ َــٔ األْـذيع - 4  ٜاطــني داطــِ ْـٛؿـ

   2015ّ ، دَؼل ، 1ط ، ايذسٜٚؽ

اإلدسٜظـــٞ ، أبـــٛ عبـــذ اهلل ستُـــذ بـــٔ ستُـــذ بـــٔ عبـــذ اهلل بـــٔ إدسٜـــع   -     

 ّ(.1164ٖـ/ 560اذتُ ٟ اذتظين )ت 

 ّ.1989، عامل ايهتب، ب ٚت، 1ْض١ٖ املؼتام يف ا،رتام اآلفام، ط-5

 ّ ( 980ٖـ/  370) ت  األصٖشٟ ، أبٛ َٓـٛس ستُذ بٔ أمحذ اـشٟٚ -

تٗزٜب ايًػـ١ ، حتكٝـل ستُـذ عـٛض َشعـب ، داس إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعشبـٞ ،         -6

 ّ 2001ب ٚت ،

 ّ ( 1147ٖـ/542ابٔ بظاّ ، أبٛ اذتظٔ عًٞ بٔ بظاّ ايؼٓرتٜين ) ت-   

ٕ عباغ ، ط-7 ٌ ادتضٜش٠ ، حتكٝل إسظا ٔ أٖ ، داس ايػشب  1ايز، ٠ يف ستاط

 . ّ 2000اإلطالَٞ ، ب ٚت ، 

 ّ( 1182ٖـ/ 578ابٔ بؼهٛاٍ ، أبٛ ايكاطِ ،ًف بٔ عبذ املًو )ت  -

ايـ١ً يف تاسٜخ عًُا٤ األْذيع ، قذّ ي٘ ٚكبط٘ ؿـالح ايـذٜٔ اــٛاسٟ ،    -8

 ّ . 1955، َطبع١ ارتاصتٞ ، ايكاٖش٠ ،  2ط

 ّ ( 1094ٖـ/ 487ايبهشٟ ، أبٛ عبٝذ عبذ اهلل بٔ عبذ ايعضٜض ) ت -

 ّ . 1992س ايػشب اإلطالَٞ ، ب ٚت ، املظايو ٚاملُايو ، دا-9

 ( .      1095ّ/ ٖـ488 ت)  اهلل عبذ ، بًكني ابٔ-
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ــٞ.  أ حتكٝـــل ، ايتبٝـــإ بهتـــاب املظـــ٢ُ اهلل عبـــذ األَـــ  َـــزنشات-10  يٝفـ

 . 1955ّ ، ايكاٖش٠ ، بشٚفٓظاٍ

ٔ عبذ اهلل بٔ أمحذ األْذيظٞ ) ت  - ٔ ايبٝطاس ، كٝا٤ ايذٜ  ّ ( 1248ٖـ/646اب

 ّ .2001َع ملفشدات األد١ٜٚ ٚاألغز١ٜ ، داس ايهتب ايع١ًُٝ ، ب ٚت ، ادتا-11

ٛ  ، دـب   ابٔ - ٔ  ستُـذ  اذتظـني  أبـ ٞ  أمحـذ  بـ ٞ  ايهٓـاْ / ٖــ  614 ت) األْذيظـ

1217 ّ) 

 .  ّ 1968 ، ب ٚت ، ايرتاخ داس ، دب  ابٔ سس١ً-12

 ّ ( 1448ٖـ/ 852ابٔ سذش ، ػٗاب ايذٜٔ أمحذ بٔ عًٞ ايعظكالْٞ ) ت - 

ٕ  املعٝـذ  عبـذ  ستُـذ  حتكٝـل  ، ايجا١َٓ املا١٥ أعٝإ يف ايها١َٓ ايذسس-13  ، ،ـا

 . ّ 1972 ، اـٓذ  باد سٝذس ، ايعجُا١ْٝ املعاسف دا٥ش٠ زتًع ، 2ط

 ّ(1063ٖـ/ 456ابٔ سضّ ، أبٛ ستُذ عًٞ بٔ أمحذ بٔ طعٝذ )ت  - 

 داس ، 4ط  ، إبــشاِٖٝ ،ًٝــٌ املــٓعِ عبــذ حتكٝــل ، ايعــشب أْظــاب مجٗــش٠-14

 2007ّ ، ب ٚت ، ايع١ًُٝ ايهتب

-  ٟ ٖــــ/ 488أبـــٞ ْـــش فتـــٛح بـــٔ عبـــذ اهلل األصدٟ )ت   بـــٔ ستُـــذ ، اذتُٝــذ

1095)ّ 

دز٠ٚ املكتبع يف رنش ٚال٠ األْذيع ٚأمسا٤ سٚا٠ اذتذٜح ٚأٖـٌ ايفكـ٘    -15

ٚاألدب ٚرٟٚ ايٓباٖــ١ ٚايؼــعش ، ايــذاس املـــش١ٜ يًتــأيٝف ٚايٓؼــش ، ايكــاٖش٠ ،      

1966 . ّ 

، أبــٛ عبــذ اهلل ستُــذ بــٔ عبــذ اهلل بــٔ عبــذ املــٓعِ )ت : ســٛايٞ   اذتُــ ٟ  - 

 ّ(1310ٖـ/710

، بــ ٚت، 2ايــشٚض املعطــاس يف ،ــرب األقطــاس، حتكٝــل إسظــإ عبــاغ، ط    -16

1980 .ّ 

 ّ(1178ٖـ/  573اذتُ ٟ ، ْؼٛإ بٔ طعٝذ )ت  -

مشـع ايعًــّٛ ٚدٚا٤ نــالّ ايعــشب َــٔ ايهًــّٛ ، حتكٝــل سظــني عبــذ اهلل  -17

 ّ . 1999،شٕٚ ، داس ايفهش ، ب ٚت ، ايعُشٟ ٚ 

 ّ( 977ٖـ/  367ابٔ سٛقٌ ، أبٛ ايكاطِ ستُذ بٔ سٛقٌ املٛؿًٞ ) ت بعذ  -

 ّ.1938ؿٛس٠ األسض، داس ؿادس، أٚفظ  يٝذٕ، ب ٚت ، -18

 ّ(1076ٖـ/469ابٔ سٝإ، أبٛ َشٚإ سٝإ بٔ ،ًف )ت  -

ّ( ،  846-796/ٖـ 232-180املكتبع َٔ أْبا٤ أٌٖ األْذيع) يًشكب١ -19

 ّ. 2003، ايشٜاض،  1حتكٝل ستُٛد عًٞ َهٞ، ط 

ّ( 880-846ٖــ/  267-232املكتبع َـٔ أْبـا٤ أٖـٌ األْـذيع) يًشكبـ١      -20

 ّ. 1973، داس ايهتاب ايعشبٞ، ب ٚت، 1حتكٝل ستُٛد عًٞ َهٞ، ط
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ّ ( ، حتكٝـــل إمساعٝـــٌ  912-888ٖــــ/  300-275املكتـــبع ) يًشكبـــ١  -21

 ّ . 1990داس اآلفام ادتذٜذ٠ ، املػشب ،  ، َٓؼٛسات 1ايعشبٞ ، ط

ّ(، 941-912ٖــ/ 330-300املكتبع َٔ أْبا٤ أٖـٌ األْـذيع ) يًشكبـ١    -22

حتكٝــل ب. ػــاملٝتا بايتعــإٚ َــع نــٛس ْٝطــٞ ٚ ّ. ؿــبح، َٓؼــٛسات املعٗــذ       

 ّ. 1979ايعشبٞ يًجكاف١، َذسٜذ، 

ٔ ّ ( ، حتكٝل عبـذ ايـشمح  974-970ٖـ/ 364-360املكتبع ) يًشكب١  -23

 ّ .1965اذتذٞ ، ب ٚت ، 

 ّ (  1185ٖـ/ 581ابٔ ارتشاط ، أبٛ ستُذ ) ت 

ا،تـــاس اقتبـــاغ األْـــٛاس، تكــذِٜ ٚ حتكٝـــل اميًَٝٝٛٛيٝٓـــا ٚ ،ـــافٝٓتٛ    -24

بٛطٝو بـٝال ، اجملًـع األعًـ٢ يألعـاخ ايعًُٝـ١ ، َعٗـذ ايتعـإٚ ايعشبـٞ ،         

 ّ. 1990َذسٜذ 

 ّ (  971ٖـ/ 361ارتؼين ، أبٛ عبذ اهلل ستُذ بٔ ساسخ ) ت  -

قلا٠ قشطب١ ٚعًُا٤ إفشٜك١ٝ ْـٞ بٓؼـشٙ ايظـٝذ عـضت عطـاس اذتظـٝين ،        -25

 ّ . 1994، ايكاٖش٠ ،  2َهتب١ ارتاصتٞ ، ط 

ــاْٞ) ت      - ــذ ايتًُظـــ ــذ اهلل ستُـــ ــٛ عبـــ ــذٜٔ أبـــ ــإ ايـــ ــب ، يظـــ ــٔ ارتطٝـــ ابـــ

 ّ( .1374ٖـ/776

 ٖـ. 1424، داس ايهتب ايع١ًُٝ، ب ٚت، 1اإلساط١ يف أ،باس غشْاط١، ط -26

 املظــ٢ُ اإلطــالّ أعُــاٍ األعــالّ يف َــٔ بٜٛــع قبــٌ االســتالّ َــٔ ًَــٛى  -27

 ايهتــب داس ، 1ط ، سظــٔ نظــشٟٚ طــٝذ حتكٝــل اإلطــال١َٝ، اطــباْٝا بتــاسٜخ

 .  2003ّ ، ب ٚت ، ايع١ًُٝ

اذتًــٌ املٛػــ١ٝ يف رنــش األ،بــاس املشانؼــ١ٝ ، عــين بتـــشٝش٘ ايظــٝذ     -28

 كذّ اإلطال١َٝ ، تْٛع ، بذٕٚ تاسٜخ .، َطبع١ ايت 1ايبؼ  ايفٛستٞ ، ط

 ، 1ط ، عٓــإ اهلل عبــذ ستُــذ حتكٝــل ، املٓتــاب ٚصتعــ١ ايهتــاب سعتاْــ١ -29

 . 1980ّ ، ب ٚت

ــ١ ايهآَــ١ يف َــٔ يكٝٓــاٙ باألْــذيع َــٔ ػــعشا٤ املا٥ــ١ ايجآَــ١ ،         -30 ايهتٝب

 ّ . 1963حتكٝل إسظإ عباغ ، داس ايجكاف١ ، ب ٚت 

٘  ، ايٓــش١ٜ  ايذٚيـ١  يف ايبذسٜـ١  ايًُش١ -31  ٘  ٚٚكـع  ؿـشش  ، ْٚؼـشٙ  فٗاسطـ

 . ٖـ1347 ، ايكاٖش٠ ، ايظًف١ٝ املطبع١ ، ارتطٝب ايذٜٔ ستب

 (1405ّ/ ٖـ808 ت) ستُذ بٔ ايشمحٔ عبذ ، ،ًذٕٚ ابٔ - 
 ايعــشب أٜــاّ يف ٚارتــرب املبتــذأ ٚدٜــٛإ ايعــرب املظــ٢ُ ،ًــذٕٚ ابــٔ تــاسٜخ -32

ٔ  عاؿشِٖ َٚٔ ٚايرببش ٚايعذِ ً  رٟٚ َـ ٌ  حتكٝـل  ، األنـرب،  طإايظـ  ،ًٝـ

 .  1988ّ ، ب ٚت ، ايفهش داس ، 2ط ، ػشاد٠
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 ( . 1282ّ/  ٖـ681ت) ستُذ بٔ أمحذ ايذٜٔ مشع ايعباغ أبٛ ، ،ًهإ ابٔ -

ٕ  ٚفٝات -33 ٕ  أبٓـا٤  ٚأْبـا٤  األعٝـا ٕ  حتكٝـل ، ايضَـا ٕ ،  عبـاغ  إسظـا  داس،  يبٓـا

 . 1969ّ ، ب ٚت ، ايجكاف١

 ّ (  1538ٖـ/ 945بٔ أمحذ ) ت ايذاٚٚدٟ ، ستُذ بٔ عًٞ  -

 . ت. د ، ب ٚت ، ايع١ًُٝ ايهتب داس ، املكظشٜٔ طبكات -34

 1110 ت)  ايك ٚاْـــٞ ايـــشعٝين ايكاطـــِ أبـــٞ بـــٔ ستُـــذ ، دٜٓـــاس أبـــٞ ابـــٔ - 

 (ّ 1698/ٖـ

 . ّ 1286 تْٛع ، 1ط ، ٚتْٛع إفشٜك١ٝ أ،باس يف املؤْع -35

 ّ( 1347ٖـ/748اص )ت ايزٖيب ، ستُذ بٔ أمحذ بٔ عجُإ بٔ قامي -

تاسٜخ اإلطالّ ٚٚفٝات املؼاٖ  ٚاألعالّ ، حتكٝل بؼاس عٛاد ، داس ايػشب   -36

 ّ . 2003اإلطالَٞ ، ب ٚت ، 

 ّ . 2006ط  أعالّ ايٓبال٤ ، داس اذتذٜح ، ايكاٖش٠ ،  -37

املظـًُح َـٔ نتــاب ايتهًُـ١ ، حتكٝـل بؼــاس عـٛاد ، داس ايػـشب اإلطــالَٞ ،        -

 ّ  2008تْٛع ، 

َعشف١ ايكشا٤ ايهباس ع٢ً ايطبكات ٚاألعـاس ، حتكٝل بؼاس عٛاد ٚ ،شٕٚ  -38

 ٖـ . 1404، َؤطظ١ ايشطاي١ ، ب ٚت ، 

 (  925ّ/ ٖـ313 ت)  صنشٜا بٔ ستُذ بهش أبٛ ، ايشاصٟ - 

39-  ٟ ٘  اعتٓـ٢  ، ايطـب  يف اذتـاٚ ِ  بـ ٞ  ،ًٝفـ١  ٖٝـج  ايـرتاخ  إسٝـا٤  داس ، طعُٝـ

 . 2002ّ ، ب ٚت ، ايعشبٞ

 ّ ( 1147ٖـ/ 542ايشػاطٞ ، أبٛ ستُذ ) ت  -

األْذيع َٔ اقتباغ األْٛاس ، تكذِٜ ٚحتكٝل اميًٝٝٛ َٛيٝٓا ٚ،ـاثٝٓتٛ   -40

بٛتٝو بٝال ، اجملًع األع٢ً يألعـاخ ايعًُٝـ١ ، َعٗـذ ايتعـإٚ َـع ايعـامل       

 ّ . 1980ايعشبٞ ، َذسٜذ ، 

ُ ذ بٔ عبذ ايشص ام اذتظٝين ) ت  -  ّ (  1790ٖـ/ 1205ايضبٝذٟ ، مٓحذ بٔ ست

تاز ايعشٚغ َٔ دٛاٖش ايكاَٛغ ، زتُٛع١ َٔ احملككني ، داس اـذا١ٜ ،  -41

 ب ٚت .

 ( 1325ّ/ ٖـ726 ط١ٓ سٝا نإ)  اهلل عبذ بٔ عًٞ اذتظٔ أبٛ ، صسع أبٞ ابٔ -

 َذٜٓـ١  ٚتـاسٜخ  املػـشب  ًَـٛى  أ،بـاس  يف ايكشطاغ بشٚض املطشب األْٝع -42

 .  1972ّ ، ايشباط ، ٚايٛساق١ يًطباع١ املٓـٛس داس ، فاغ

 . 1972ّ ، ايشباط ، املش١ٜٝٓ ايذٚي١ تاسٜخ يف ايظ١ٝٓ ايز، ٠  -43

 (  1154ّ/ ٖـ541 بعذ ت)  بهش أبٞ بٔ ستُذ اهلل عبذ أبٛ ، ايضٖشٟ -

 ايجكاف١ َهتب١ ، ؿادم ساز ستُذ بتشكٝك٘ اعت٢ٓ ، ادتػشاف١ٝ نتاب -44  
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 . بٛسطعٝذ ايذ١ٜٝٓ،

ٔ  عبذ بٔ ستُذ ايذٜٔ عمش ، ايظخاٟٚ - ٔ  ايـشمح ٞ  بـ ٖــ   902 ت)  بهـش  أبـ

/1496 ّ ) 

 ، ؿـادس  داس ، 2 ط  ، ايذايٞ ستُذ حتكٝل ، االفاد٠ ٚطف  ايظعاد٠ طفش -45

 .ّ 1995 ، ب ٚت

 ّ ( 1286ٖـ/685ّ أٚ 1274ٖـ/ 673ابٔ طعٝذ ، عًٞ بٔ َٛط٢ )ت  -

 ، االبٝــاسٟ شاِٖٝإبــ حتكٝــل ، احملًــ٢ ايتــاسٜخ يف املعًــ٢ ايكــذح ا،تـــاس -46

 ّ . 1959 ، ايكاٖش٠ ، األَ ١ٜ املطابع يؼؤٕٚ ايعا١َ اـ١٦ٝ

،  1املػشب يف س٢ً املػشب ، حتكٝل ػـٛقٞ كـٝف ، داس املعـاسف ، َــش ، ز     -47

 ّ .1955،  2ّ ، ز 1953

 562ايظــُعاْٞ ، أبــٛ طــعذ عبــذ ايهــشِٜ بــٔ ستُــذ ايتُُٝــٞ املــشٚصٟ ) ت       -

 ّ ( 1196ٖـ/

حتكٝـل عبـذ ايـشمحٔ عتٝـ٢ املعًُـٞ ، زتًـع دا٥ـش٠ املعـاسف         األْظاب ،  -48

 ّ  1962ايعجُا١ْٝ ، سٝذس  باد ، 

 ّ ( 1211ٖـ/ 608ابٔ طٓا٤ املًو ، أبٛ ايكاطِ ٖب١ اهلل بٔ دعفش ) ت  -

 ّ . 1980، داس ايفهش ، ب ٚت ،  3داس ايطشاص يف عٌُ املٛػشات ، ط  -49

 ّ ( 1065ٖـ/ 458) ت ابٔ طٝذٙ ، أبٛ اذتظٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ  -

احملهــِ ٚاحملــٝط األععــِ ، حتكٝــل عبــذ اذتُٝــذ ٖٓــذاٟٚ ، داس ايهتــب      -50

 ّ . 2000ايع١ًُٝ ، ب ٚت ، 

املخـــف ، حتكٝــل ،ًٝــٌ إبــشاِٖٝ دفــاٍ ، داس إسٝــا٤ ايــرتاخ ايعشبــٞ ،    -51

 ّ 1996ب ٚت ، 

 ّ ( 1505ٖـ/ 911ايظٝٛطٞ ، دالٍ ايذٜٔ عبذ ايشمحٔ بٔ أبٞ بهش ) ت  -

بػٝـ١ ايٛعـا٠ يف طبكـات ايًػـٜٛني ٚايٓشـا٠ ، حتكٝـل ستُـذ أبـٛ ايفلـٌ           -52

 إبشاِٖٝ ، املطبع١ ايعـش١ٜ ، ؿٝذا .

 يب ايًباب يف حتشٜش األْظاب ، داس ؿادس ، ب ٚت . -53

 ّ .2008تاسٜخ ارتًفا٤ ، حتكٝل إبشاِٖٝ ؿاحل ، داس ؿادس ، ب ٚت ،  -54

 ّ ( 1569ٖـ/  977ارتطٝب ) ت ايؼشبٝين ، مشع ايذٜٔ ستُذ بٔ أمحذ  -

ــاز إىل َعشفــ١ َعــاْٞ أيفــاظ املٓٗــاز ، داس ايهتــب ايعًُٝــ١ ،       -55 َػــين احملت

 ّ  1994ب ٚت ، 

ــ٠ٛ ػــٝخ - ــٛ ، ايشب ــذ أب ــٞ بــٔ ستُــذ اهلل عب /  ٖـــ727ت) األْـــاسٟ طايــب أب

1326ّ) 

 بـ ٚت،  ايعشبـٞ،  ايـرتاخ  إسٝـا٤  داس ٚايبشـش،  ايـرب  عذا٥ب يف ايذٖش طتب١ -56
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 .  1998ّ ايجا١ْٝ بع١ايط

 ّ  (1198ٖـ/ 594ابٔ أبٞ ؿاسب ايـال٠ ، عبذ املًو )ت سٛايٞ ) ت 

ِ بــإٔ املظتلــعفني عًــ٢ باإلَاَــ١ املــٔ تــاسٜخ  -57 ِ أ٥ُــ١ اهلل دعًـٗـ  ٚدعًـٗـ

 . 1979ّ بػذاد ايجكاف١ٝ ايؼؤٕٚ داس ، ايتاصٟ اـادٟ عبذ حتكٝل ، ايٛاسثني

 ( 1202ّ/ٖـ599 ت)  عٝظ٢ بٔ أمحذ دعفش أبٛ ، ايليب -

 ايكاٖش٠، ايعشبٞ، ايهتاب داس ، األْذيع أٌٖ سداٍ تاسٜخ يف املًتُع بػ١ٝ -58  

1967ّ  

ٔ  ستُـذ  بٔ ستُذ اهلل عبذ أبٛ ، املشانؼٞ املًو عبذ ابٔ -  املًـو  عبـذ  بـ

 (  1303ّ/ ٖـ703ت)

ٞ  ٚايتهًُــ١  ايــزٌٜ -59 ٍ  يهتــاب  حتكٝــل  ارتــاَع،  ايظــفش  ٚايـــ١ً،  املٛؿــٛ

 .  1965ّ ٚتب  ، عباغ إسظإ

ٖـــ/ 712ابــٔ عــزاسٟ املشانؼــٞ ، أبــٛ ايعبــاغ أمحــذ بــٔ ستُــذ )ت بعــذ         -

1312)ّ 

ٕ املػشب يف أ،باس األْذيع ٚاملػشب، حتكٝل َٚشادع١ دـ.غ نٛالٕ  -60 ايبٝا

، ٚادتــــض٤ ارتــــاق   2ّ ; ز1951ٚإيٝفــــٞ بشٚفٓظــــاٍ، داس ايجكافــــ١، بــــ ٚت ،    

 ٚ ، داس ايػــــشب  1ٕ ، طباملٛســــذٜٔ حتكٝــــل ستُــــذ إبــــشاِٖٝ ايهتــــاْٞ ٚ ،ــــش

 ّ .   1985اإلطالَٞ ، ب ٚت ، 

 ّ(1085ٖـ/ 478ايعزسٟ ، أمحذ بٔ عُش بٔ أْع )ت  -

ْـٛق عٔ األْذيع َٔ نتاب تشؿٝع األ،باس ٚتٜٓٛع اآلثاس ٚايبظتإ -61

ــض      ــذ ايعضٜـ ــل عبـ ــو، حتكٝـ ــع املُايـ ــايو إىل مجٝـ ــذإ ٚاملظـ ــب ايبًـ يف غشا٥ـ

 طال١َٝ، َذسٜذ، د.ت.األٖٛاْٞ ، َٓؼٛسات َعٗذ ايذساطات اإل

ٛ عبذ اهلل بٔ عظهش ) ت - ٔ عظهش ، أب ٛ بهش 1228ٖـ/ 636اب ٔ مخٝع ، أب ّ ، ٚاب

 ّ( 1241ٖـ/ 639بٔ مخٝع)ت 

ِ ٚختشٜر ٚتعًٝل: ايذنتٛس عبذ اهلل املشابط ايرتغٞ،  -62 ّ َايك١ ، تكذٜ أعال

 ّ . 1999داس ايػشب اإلطالَٞ ، ب ٚت ، 

٥ش ٚاألبـاس ، تكذِٜ ٚختشٜر ٚتعًٝل عبذ اهلل َطًع األْٛاس ْٚض١ٖ ايبـا -63

 ّ.  1999، داس ايػشب اإلطالَٞ ، ب ٚت ، ٚداس األَإ ، ايشباط ،  1املشابط ، ط

 ّ( 1004ٖـ/ 395ايعظهشٟ ، أبٛ ٖالٍ اذتظٔ بٔ عبذ اهلل ) ت  -

،  2ايتًخــٝف يف َعشفــ١ أمســا٤ األػــٝا٤ ، عــين بٓؼــش٠ عــض٠ سظــٔ ، ط     -64

  ّ .  1996دَؼل ، 

 ( 1175ّ/ ٖـ571 ت) ايبًٓظٞ غايب بٔ أٜٛب بٔ ستُذ ، غايب ابٔ-

 بعــذ  َٚــذْٗا األْــذيع نــٛس عــٔ األْفــع  فشســ١ نتــاب َــٔ قطعــ١  -65 
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 ، ايعشبٝـ١  املخطٛطـات  َعٗذ زت١ً ، ايبذٜع عبذ يطفٞ حتكٝل ، األسبعُا١٥

 .   1956ّ ايكاٖش٠

(1331ّ/ ٖـ732 ت) عُش بٔ ستُذ بٔ إمساعٌٝ ايذٜٔ عُاد ، ايفذا أبٛ -

 .  1840ّ باسٜع، ايظًطا١ْٝ، ايطباع١ داس ايبًذإ، تكِٜٛ -66

 (  1012ّ/ ٖـ403 ت)  ٜٛطف بٔ ستُذ بٔ اهلل عبذ ايٛيٝذ أبٛ ، ايفشكٞ ابٔ -

 داس  ، 1ط ، ايظٜٛفٞ ايشمحٔ عبذ سٚس١ٝ حتكٝل ، األْذيع عًُا٤ تاسٜخ -67

 . 1997ّ ، ب ٚت ، ايع١ًُٝ ايهتب

 ( ّ 1323/ٖـ 723 ت)  ايؼٝباْٞ أمحذ بٔ ايشصام عبذ ، ايفٛطٞ ابٔ -

 .ٖـ 1416 اٜشإ، ايهاظِ، ستُذ حتكٝل األيكاب، َعذِ يف اآلداب َعذِ -68

ٟ ، أبٛ طاٖش ستُذ بٔ ٜعكٛب ايؼ اصٟ ) ت  -  ّ ( 1415ٖـ/  817ايف ٚص باد

ٛ ٚايًػ١ ، داس طعذ يًطباع١ ، ب ٚت ، -69 ِ أ١ُ٥ ايٓش  ّ . 2000ايبًػ١ يف تشاد

 ّ. 2005، ب ٚت ،  8ايكاَٛغ احملٝط ، َؤطظ١ ايشطاي١ ، ط -70

 (ّ 1149/ٖـ544 ت) ايٝشـيب َٛط٢ بٔ عٝاض ، عٝاض ايكاكٞ -

 ،1ط ، أعــشاب أمحــذ طــعٝذ حتكٝــل ، املظــايو ٚتكشٜــب املــذاسى تشتٝــب-71

 .  ّ 1983 ، املػشب

 (. 1283ّ/ ٖـ682ت)  ستُٛد بٔ ستُذ بٔ صنشٜا ، ايكضٜٚين  -

 .  1969ّ ، ب ٚت ، ؿادس داس ، ايعباد ٚأ،باس ايبالد  ثاس  -72

 (ّ 1418/ ٖـ 821 ت)  ايفضاسٟ عًٞ بٔ أمحذ ، ايكًكؼٓذٟ -

،  2ْٗا١ٜ األسب يف َعشف١ أْظاب ايعـشب ، حتكٝـل إبـشاِٖٝ اإلبٝـاسٟ ، ط      -73

 ّ . 1980ب ٚت ، 

 ( 977ّ/ٖـ367ت)  عُش بٔ ستُذ بهش أبٛ ، ايكٛط١ٝ ابٔ -

 . 1957ّ ، ب ٚت ، ايطباع أْٝع اهلل عبذ حتكٝل ، األْذيع افتتاح تاسٜخ  -74

 842ايكٝظٞ ايذَؼكٞ ، مشع ايذٜٔ ستُذ بٔ عبذ اهلل بٔ أبـٞ بهـش ) ت    -

 ّ( 1438/  ٖـ

تٛكـٝح املؼـتب٘ يف كـبط أمســا٤ ايـشٚا٠ ٚأْظـابِٗ ٚأيكـابِٗ ٚنٓــاِٖ ،        -75

 ّ . 1993ب ٚت ، حتكٝل ستُذ ْعِٝ ايعشقظٛطٞ ، َؤطظ١ ايشطاي١ ، 

 ّ ( 1031ٖـ/ 420ابٔ ايهتاْٞ ، ستُذ بٔ اذتظني املزسذٞ )ت ضتٛ  -

ايتؼــبٝٗات َــٔ أػــعاس أٖــٌ األْــذيع، حتكٝــل إسظــإ عبــاغ ، بــ ٚت ،    -76

1981 .ّ 

/  اـذشٟ ايظادغ ايكشٕ ت) ايتٛصسٟ املًو عبذ َشٚإ أبٛ ، ايهشدبٛغ ابٔ -

 ( املٝالدٟ عؼش ايجاْٞ

ٕ  ، ايؼباط البٔ ٚٚؿف٘ ايهشدبٛغ البٔ ذيعاألْ تاسٜخ -77  دذٜـذإ،  ْــا
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 .   1971ّ ، َذسٜذ اإلطال١َٝ، ايذساطات َطبع١ ، ايعبادٟ شتتاس أمحذ حتكٝل

 زتٍٗٛ ، َؤيف )ت ايكشٕ ايشابع اـذشٟ/ايعاػش املٝالدٟ(.

أ،باس زتُٛع١ يف فتح األْذيع ٚرنـش أَشا٥ٗـا سمحٗـِ اهلل ٚاذتـشٚب       -78

 ّ.1867ِٗ، زتشٜط، ايٛاقع١ بٗا بٝٓ

 ّ(.1489ٖـ/895زتٍٗٛ ، َؤيف ) ت يف سذٚد  -

، داس ايهتــب ايعًُٝــ١ ، 1تــاسٜخ األْــذيع، حتكٝــل عبــذ ايكــادس بٛباٜــ١، ط - 79

ّ ، ٚايٓظخ١ األ،ش٣ بتشكٝل يٜٛع َٛيٝٓا ، بعٓٛإ رنش بـالد  2007ب ٚت، 

 ّ . 1983األْذيع ، َذسٜذ ، 

 ( 1249ّ/ٖـ647 ت) عًٞ بٔ ايٛاسذ عبذ ، املشانؼٞ -

 ، املٓـٛس عُشإ ،ًٌٝ سٛاػٝ٘ ٚكع ، امُلػشب أ،باس تًخٝف يف املعذب  -80

 . 2005ّ ، ب ٚت ، ايع١ًُٝ ايهتب داس ، 2ط

 (  ّ 990/ ٖـ 380 ت)  ايبؼاسٟ أمحذ بٔ ستُذ ، املكذطٞ -

 . ّ 1991 ، ب ٚت ، ؿادس داس ، األقايِٝ َعشف١ يف ايتكاطِٝ أسظٔ -81

 ( . 1631ّ/  ٖـ1041:  ت)  ايتًُظاْٞ ستُذ بٔ أمحذ ايذٜٔ ٗابػ،  املكشٟ -

ــاس -82 ــاس يف ايشٜـــاض أصٖـ  ايظـــكا َــــطف٢ حتكٝـــل ، عٝـــاض ايكاكـــٞ أ،بـ

 . ّ 1939 ، ايكاٖش٠ ، ػًيب ايععِٝ ٚعبذ االبٝاسٟ ٚإبشاِٖٝ

ٔ  َٔ ايطٝب ْفح -83 ٕ  حتكٝـل ،  ايشطٝـب  األْـذيع  غــ  داس،  عبـاغ  إسظـا

 . 1968ّ،  ب ٚت،  ؿادس

 ( املٝالدٟ ايعاػش/  اـذشٟ ايشابع ايكشٕ ت)  اذتظني بٔ إطشام ، املٓذِ -

ٛس٠ املــذا٥ٔ رنــش يف املشدــإ  نــاّ -84  ، ايهتــب عــامل ، َهــإ نــٌ يف املؼـٗـ

 . ٖـ 1408 ، ب ٚت

ٟ  إبشاِٖٝ بٔ ستُذ بٔ أمحذ ايفلٌ أبٛ ، املٝذاْٞ -  ٖــ  518 ت)  ايٓٝظـابٛس

/1124 ّ ) 

 ، املعشف١ داس ، اذتُٝذ عبذ ايذٜٔ ستٞ ستُذ كٝلحت ، األَجاٍ زتُع -85

 .  ت.  د ، ب ٚت

 (1331ّ/ ٖـ732 ت) ايٖٛاب عبذ بٔ أمحذ ايٜٓٛشٟ،

-ٚاملػــــشب أفشٜكٝــــ١) ايٛطــــٝط ايعـــــش يف اإلطــــالَٞ املػــــشب تــــاسٜخ  -86

ٔ  ،(1319ّ-647/ ٖـــ 719-27 ٚاقــشٜطؽ  ؿــك١ًٝ  -األْــذيع   نتـــاب َــ

 ايٓؼــش داس أمحــذ، كــٝف أبــٛ طف٢َـــ حتكٝــل األدب، فتــٕٛ يف اإلسب ْٗاٜــ١

 .ت.د املػشب، ايبٝلا٤، ايذاس املػشب١ٝ،

ٞ ايبػذادٟ )ت  - ٛ عبذ اهلل بٔ عبذ اهلل ايشَٚ ٔ أب ٟ ، ػٗاب ايذٜ ٜاقٛت اذتُٛ

 ّ(1228ٖـ/ 626
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٘ داطِ ٜاطني ايذسٜٚؽ،   -87 ٘ ٚعًل عًٝ ٕ ، سكك األْذيع َٔ َعذِ ايبًذا

 ّ .2012، ايبـش٠  1ط

 ّ . 1995داس ؿادس ، ب ٚت ،  َعذِ ايبًذإ ، -88

ٖـ / 292ّ أٚ بعذ 897ٖـ 284ايٝعكٛبٞ ، أمحذ بٔ أبٞ ٜعكٛب بٔ ٚاكح ) ت  -

904 )ّ 

 ّ .1988ايبًذإ ، داس إسٝا٤ ايرتاخ ايعشبٞ ، ب ٚت ،  -89

 اذتذٜج١ املشادع:  ثاّْٝا

 أسطالٕ، ػهٝب -

يبشش املتٛطط ، تاسٜخ غضٚات ايعشب يف فشْظا ٚطٜٛظشا ٚإٜطايٝا ٚدضا٥ش ا -1

 َطبع١ عٝظ٢ ايبابٞ اذتًيب ، َـش ، د . ت .

ــاس األْذيظــ١ٝ ، املطبعــ١ ايشمحاْٝــ١ ،       -2 ــٌ ايظٓذطــ١ٝ يف األ،بــاس ٚاآلث اذتً

 ّ.1936َـش، 

  ٜٛطف ، أػباخ -

 اهلل عبــذ ستُــذ تشمجــ١ ، ٚاملٛســذٜٔ املــشابطني عٗــذ يف األْــذيع تــاسٜخ -3

 .  1940ّ ، ايكاٖش٠ ، يٓؼشٚا ٚايرتمج١ ايتأيٝف دت١ٓ َطبع١ ، عٓإ

 ايتٛاتٞ ، عبذ ايهشِٜ  -

 .1967ّ ، املػشب ، ايبٝلا٤ ايذاس ،1ط باألْذيع، ايعيب ايٛدٛد اْٗٝاس َأطا٠-4

  ،ًٝف١ دابش ، دابش

 ٖـــ636-528)  األْــذيع يف ٚايعظــهشٟ ايظٝاطــٞ ٚدٚسٖــِ َــشدْٝؽ بٓــٛ -5

 . 2017ّ دَؼل ، 1ط(  1238ّ -1134/

 ٔ عًٞ .اذتذٞ ، عبذ ايشمح -

ــ92)  غشْاطــ١ طــكٛط ستــ٢ ايفــتح َــٔ األْذيظــٞ ايتــاسٜخ -6 ــ 710/ ٖـــ897ـ ـ

  1976ّ ، بػذاد ،1ط( 1491ّ

 اذتظٝٓاٟٚ ، ستُٛد عاػٛس عبٝذ  -

 يف ايٓـــشا١ْٝ بايـذٜٚالت  ٚعالقاتٗـا  ايذا،ًٝــ١ أسٛاــا  يف دساطـ١  قؼـتاي١  -7

( ّ 1479/ٖـ 844 – املٝالدٟ ايعاػش/  اـذشٟ ايشابع ايكشٕ َٓتـف)  اطباْٝا

ٙ  أطشٚسـ١  ّ  ايرتبٝـ١  نًٝــ١ ، َٓؼـٛس٠  غـ   دنتـٛسا  داَعــ١ ، اإلْظـا١ْٝ  يًعًـٛ

 . ّ 2018 ، ايبـش٠

  ػٝ  ستُٛد ، ،طاب -

 . ّ 2003 ، ب ٚت ، ايكش ٕ عًّٛ َؤطظ١ ، األْذيع فتح قاد٠ -8

  اهلل عبذ طامل ، ارتًف -

 . ّ 2003 ، ٓٛس٠امل املذ١ٜٓ ، 1ط ، األْذيع يف ٚسطَِٛٗ األَٜٛني سهِ ْعِ -9
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  إبشاِٖٝ ستُذ ، ارتٌٝ أبٛ -

 . ّ 1995 ، ايشٜاض ، اـذشٟ ايجايح ايكشٕ َٔ األ،  ايشبع يف األْذيع -10

 ايذسٜٚؽ ، داطِ ٜاطني  -

 . ّ 2017 ، ب ٚت ، ايع١ًُٝ ايهتب داس ، األْذيع ْظا٤ أعالّ -11

 دباس سظني ، ٜاطني داطِ ، ٚايعًٝاٟٚ ايذسٜٚؽ -

 . ّ 2017 ، دَؼل ، متٛص داس ، ٚايٓـشا١ْٝ اإلطالّ بني ١ْبشػًٛ -12

 دذٚع إبشاِٖٝ ، ٜاطني داطِ ، ٚايظًِٜٛ ايذسٜٚؽ -

 داَعـ١  ، ٚايذساطـات  يًبشـٛخ  َؤت١ زت١ً ، دػشافّٝا ايظُعاْٞ طعذ أبٛ -13

 .  ّ 1996 ، ايجاْٞ ايعذد ، عؼش اذتادٟ اجملًذ ، األسدٕ ، َؤت١

 سٜٓٗشت ، دٚصٟ -

 ٚمجاٍ ايٓعُٝٞ طًِٝ ستُذ ايعشب١ٝ إىل ْكً٘ ، ايعشب١ٝ املعادِ ته١ًُ -14

 . ّ 2000 ، ايعشاق١ٝ ادتُٗٛس١ٜ ، ٚاإلعالّ ايجكاف١ ٚصاس٠ ، ارتٝاط

 سَلإ ، عبذ احملظٔ ط٘  -

 ، عُإ ، ايفهش داس ، 1 ط ، غشْاط١ طكٛط ست٢ ٚاألْذيع املػشب تاسٜخ -15

2011 ّ. 

 ايضسنًٞ ، ،  ايذٜٔ -

 . ّ 2002 ، ب ٚت ، يًُالٜني ايعًِ داس ، ّاألعال -16

 ايظاعذٟ ، ْظشٜٔ ،ًف دٟٛ  -

ٟ يف األْذيع) -17 ٞ ٚايعظهش ِ ايظٝاط ٞ ٚدٚسٖ -712ٖـ/ 317-94بٓٛ قظ

ّ ( سطــاي١ َادظــت  غــ  َٓؼــٛس٠ ، نًٝــ١ ايرتبٝــ١ يًعًــّٛ اإلْظــا١ْٝ ،       929

 ّ. 2017داَع١ ايبـش٠ ، 

 ايعضٜض عبذ ايظٝذ ، طامل -

 ، 2ط ، املـــش١ٜ االصتًــٛ َهتبــ١ ، األْــذيع يف ٚ ثــاسِٖ املظــًُني تــاسٜخ -18

1986 ّ . 

 .إبشاِٖٝ ،ًٌٝ ايظاَشا٥ٞ، -

 داس ، اإلطال١َٝ ٚبايذٍٚ باألْذيع األطبا١ْٝ باملُايو املشابطني عالقات -19

 . ّ 1986 ، بػذد ، يًطباع١ اذتش١ٜ

 .ٚ ،شٕٚ إبشاِٖٝ ،ًٌٝ ايظاَشا٥ٞ، -

ــاسٜخ  -20 ــشب تـ ــ ايعـ ــ١ األْـــذيع، يف استِٗٚسلـ ــ١ ايهتـــب داس َذٜشٜـ  يًطباعـ

 .1986ّ املٛؿٌ، ٚايٓؼش،

 ط٘ ، عبذ ايٛاسذ رْٕٛ. -

 ّ. 1986، املٛؿٌ ،  1دساطات أْذيظ١ٝ، ط  -21
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ــذيع،      -22 ــا ٚاألْـ ــاٍ إفشٜكٝـ ــٞ اإلطـــالَٞ يف مشـ ــتكشاس ايعشبـ ــتح ٚاالطـ ايفـ

 ّ.1982َٓؼٛسات ٚصاس٠ ايجكاف١ ٚاألعالّ، بػذاد، 

 قاغ  ايطٌٜٛ ، َشِٜ

ٟ ايرببش  -23 ّ،  1090-1012ٖـ/  483-403ممًه١ غشْاط١ يف عٗذ بين صٜش

 ّ . 1994داس ايهتب ايع١ًُٝ ، ب ٚت ، 

 ايعبادٟ ، أمحذ شتتاس  -

 دساطات يف تاسٜخ املػشب ٚاألْذيع ، اإلطهٓذس١ٜ ، د.ت. -24

 عباغ ، إسظإ  -

داس ايجكاف١ ، ب ٚت، تاسٜخ األدب األْذيظٞ ، عـش ايطٛا٥ف ٚاملشابطني ،  -25

1974  ّ 

 ايعبٛدٟ ، فاط١ُ عًٞ سظني عذٌٝ  -

ٖــــ( سطـــاي١  403-92األســـٛاٍ ايظٝاطـــ١ٝ ٚايعًُٝـــ١ يف َذٜٓـــ١ ايـــب ٠ ) -26

 ّ. 2016َادظت  غ  َٓؼٛس٠ ، ن١ًٝ اآلداب ، داَع١ رٟ قاس ، 

 ايعًٝاٟٚ ، سظني دباس زتٝتٌ 

يف األْــذيع ستــ٢ طــ١ٓ  ايبؼــهٓع دساطــ١ تاسغتٝــ١ يف أســٛاـِ ايعاَــ١    -27

 ّ .   2017ّ ، َطبع١ أٌَ ادتذٜذ٠ ، دَؼل ، 1035ٖـ/ 427

-96اذتُــالت ايـــًٝب١ٝ عًــ٢ األْــذيع ستــ٢ ْٗاٜــ١ دٚيــ١ املــشابطني )  -28

ّ( سطاي١ َادظت  غ  َٓؼٛس٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ 1146-741ٖـ/ 541

 ّ. 2005ايبـش٠ ، 

 عٓإ ، ستُذ عبذ اهلل -

ــال١َٝ -29 ــشادِ إطــ ــ١ٝ ، ط   تــ ــشق١ٝ ٚأْذيظــ ــأيٝف   6ػــ ــ١ ايتــ ــ١ دتٓــ ، َطبعــ

 ّ. 1970ٚايرتمج١ ٚايٓؼش، ايكاٖش٠، 

ــاٖش٠، ارتـــاصتٞ، َهتبـــ١ األْـــذيع، يف اإلطـــالّ دٚيـــ١ -30 ـــ ايكـ  ط 5 ،2 ،1 دـ

 . ّ 1990 - ٖـ 1411 ، 2 ط ،4 ،3 دـ ، ّ 1997 -ٖـ 1417 ايشابع١،

  صنشٜا ستُذ ، عٓاْٞ -

 . ّ 1980 ، ايهٜٛ  ، املعشف١ داس طًظ١ً ، األْذيظ١ٝ املٛػشات -31

 املايهٞ ، إ،الق دباس ناطع  -

 (ّ 1238-1223/ٖـ 636-620) األْذيع ع٢ً ٚ ثاسٖا ايبٝاطٞ سشن١ -32

 داَعــ١ ، اإلْظــا١ْٝ يًعًــّٛ ايرتبٝــ١ نًٝــ١ ، َٓؼــٛس٠ غــ  َادظــت  سطــاي١

 . ّ 2020 ، ايبـش٠

  مجع١ عًٞ ستُذ، -
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ٕ  ايكـذغ  ، ايؼـشع١ٝ  ٚاملٛاصٜٔ املهاٌٜٝ -33  ، ايكـاٖش٠  ، 2 ط ، ٚايٓؼـش  يإلعـال

2001 ّ . 

  ايظٝذ نُاٍ ، َـطف٢ أبٛ -

ــاسٜخ يف عــــٛخ -34 ــاس٠ تــ ــش يف األْــــذيع ٚسلــ ــض ، اإلطــــالَٞ ايعـــ  َشنــ

 . ّ 1997 اإلطهٓذس١ٜ ، يًهتاب اإلطهٓذس١ٜ

 َؤْع ، سظني . -

35-       ّ  فذش األْذيع دساط١ يف تـاسٜخ األْـذيع َـٔ ايفـتح اإلطـالَٞ إىل قٝـا

 ّ.1959، ايكاٖش٠ ،  1ّ ، ط755-710ٖـ/138-92ايذٚي١ األ١َٜٛ 

  سػو ايشمحٔ عبذ ، املٝاح -

ٍ  يف دساطـ١  املظـًُني  ايعشب ايبًذاْٝني نتب يف أٚسبا -36  ايطبٝعٝـ١  األسـٛا

 .  ّ 2008 ، بػذاد ، ّ 14-9/ ٖـ 8-3 م ، ٚاالقتـاد١ٜ ٚايبؼش١ٜ

  فايرت ، ٖٓتع

ّ  يف ٜعادــا  َٚا ١َٝاإلطال ٚاألٚصإ املهاٌٜٝ -37  ٟ  ايٓعـا ٘  ، املـرت ٔ  تشمجـ  عـ

ُ إ ، ايعظًٞ ناٌَ األملا١ْٝ  .   ّ 1970 ع

 

-Doval,H                                                                                                  
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