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 املقدمة

 
هٽ ټ وبَلسٿى ڂٯلنن  717هلل/ 99جمأ ٮسؽ ب٬ُّلٻٿنڀ بنڂلمٺٍ س َل د    

ٮللةقسٻٟنب پلل٥ َللٷةڀ بٺللحنيل بنٖللٻرّٙ    ، ه للةٴ ؾللنبن ٤ّةڂرللد ٲللىوڀ   
، وبْللّٔٶنب پ٧للٽ س ا٦ٿللةو بنو٘ وج للةا ب٬ّللمڀ وبٺٳللى  وب٪ّٗللنڀ      
وأَلللاٿنب س بٺح لللةا ب٪ّٛلللةوع ٺٻلللحنيل و٦ٻللل  ّٰسٻللل٭ بنٖللل٧مخ      

 .  بٺُرةَرد وبالٲسٗةليد وبٺٯٷىيد
ٽ وز٧للم ب٬ّىبٶللً بٺسٿمڂرللد بٺللّٖ أٲةپنهللة وبؾللمخ پللځ أهللٽ بٲّللةيب٣ّ   

ٮللني زللًبٸ زٻللٵ ب٬ّىبٶللً ْللةّٰد ْللةهمخ ٦ٻلل  نٺللٵ ا    ، ب٪ّٛللةويد
، بٺرلللنټ ّٝلللة زىٶسللل  پلللځ  ضلللةو وپُلللٿرةذ ٠ّٿلللٹ جٗلللٿةذ ب٬ُّلللٻٿّٙ
وقٗنٖللرد زٻللٵ ب٬ّىبٶللً بٺسٿمڂرللد س بنڂللمٺٍ أڀ پلل٥ ٶللٹ وبؾللمخ   

ووّٝلة ال ٲّلم ٭ّلهب ْلحر  س     ، پ اة ٲٗد زحمأ جةٺٯسؽ وز ساي جةٺُٳنٜ
   .  ٺٻٿمڀ بنڂمٺُرد ة غةا لوبَةز ةوپځ ه ، جٳرد ب٬ّمڀ بإلَنيپرد

وههب بٺٷسةت هن بٺُٻُٻد ب٫ّةپُد پځ لوبَةذ س زةويف ب٬ّلمڀ    
ٮرٿلة  ، ڂسةوٺ ة س بنو  پ اة پمڀ الولخ وجرةَلد وأَلسنوٲد  ، بنڂمٺُرد

، ( ج٧ للنبڀ جىْللٻنڂد جللّٙ بٺ ٗللىبڂرد وبالَللنيټ9ٶةڂللر بٺُٻُللٻد وٲللٽ 
وٞىٶنڂد وٲٻ٧لد وجلةؼ    زٟرٻد و٨ّنوخ0 ( ب٬ّمڀ3وٚٿر بٺُٻُٻد وٲٽ 

( پللمڀ 4وز ةوٺ للة س بٺُٻُللٻد وٲللٽ   ، وٺٓللحنڂد وٺنوٲللد وپمي للد َللة   
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( وهلي  5أڂة بٺُٻُٻد وٲٽ  ، پمويم ووبلع ب٪ّػةوخ وأٲٻرّ وٞٻٿ ٷد
ٮؿٕ بٺحٻلنٜ وٲٻ٧لد أيلنت    0 بٺّٖ جّٙ أيمي ة ٮس ةوٺ ة ٮراة لوبَد پمڀ

٦ځ بٺىيةا  ڂُؤٸ بهلل ز٧ة  أڀ ٷ٧ّٹ ههب بٺ٧ٿٹ ج٧رمبً، وٞٻحّ٘خ وأجهخ
 .  قةٺٗةً ٺنغا  بٺٷىيٽ وي ٯ٧ ة ج  ينټ بٺميځ
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 اجلغسافية التازخيية : أواًل

0 ب٨ّالة پٓلسٱ پلځ ٶٻٿلسّٙ  لة     ، ٮؿٕ بٺحٻنٜ پمي د أڂمٺُرد
ويٳللةٸ ، (1 ّٗ س بٺٻ٫للد ْللمخ بٺٟٻللث قللنيٸ ٶللٹ ْلليابٺٯؿللٕ وز٧لل

       ٙ هللن 0 وأيٛلةً ، ٮَؿَلَٕ بٺلّٔبت ب٬ّٟلى انب ٲٻّحل  وٳّّلل  ج٧ٛل  ٦لځ ج٧ل
وهلن س بنٖلٹ ٬ّلة بَلسنع پلځ بنو٘ وب٩ّٿل٥       ، ٶٹ پن٥ٚ يُُلٷځ 

 ٔ ٍ  ، (9 ٮؿلن ٮٳللم ، وٺللرٍ ج٧رللمبً ٦لځ هللهب ب٧ّ٬ لل  ٦ لم أهللٹ بنڂللمٺ
ٍ ب أهلٹ  ج٧ٙ َؤٺر0  أْةو يةٲنذ ا  نٺٵ ٲةئنيً  ز٧ لنڀ  پلة 0 نڂلمٺ

ٜ  غلحنيً  أو ٶلةڀ  َلانيً  ُلٷځ يُ پنٚل٥  ٶلٹ 0 ٮٳلةٸ  ج ؟  يلًو٤  أڀ جٓلى
وٲرةَلةً ٦ٻل  هلهب    ، (3 (..،.پنبٚل٥  ٺ٧لمخ  ٦ٻٿلةً  ٖةو ضٽ ٗةًٮؿْ ُٿر ڂُ

اال أڀ ، (4 ب٧ّ٬   ٮٳم ٦ُى٬ س بنڂلمٺٍ پنبٚل٥ ٦لمخ زلم٦  ٮؿٗلةً     

                                                 

 )َاز٠ فشل(. 18/63; ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ، 3/132ايفطاٖٝسٟ، ايعني،  ( 1

 )َاز٠ فشل(. 18/64ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ، ( 2

 .201، ماألْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ( 3

ٖٓاى عس٠ أَانٔ تسع٢ ايفشل، َٓٗا: فشل ايطبض يف قططب١، ابٔ ( 4

ٚفشل ضعني  ; 450م ّ( 941-912ٖـ/ 330-300يًشكب١ سٝإ، املكتبؼ)

١ّٜ، ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م ٚفٝ٘ شٟ ضعني; ابٔ  434يف إقًِٝ ض

ٚفشل غطازم ؾطم ; 148م، ّ(941-912ٖـ/ 330-300يًشكب١ سٝإ، )

ٚاملكتبؼ ، 287م، ّ(941-912ٖـ/ 330-300يًشكب١ ، ابٔ سٝإ، )قططب١

; ٚفشل ايًر ٖٚٛ بٓٛاسٞ 43، 21م ّ( 974-970ٖـ/ 364-360يًشكب١ )

 =; ٚفشل362م، ّ(941-912ٖـ/ 330-300يًشكب١غطقػط١، ابٔ سٝإ،)
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-970ٖـ/ 364-360يًشكب١ ايطن١ يف َٓطك١ ايجػط األع٢ً، ابٔ سٝإ، )=

١ٝٓ أبٞ اؿهِ َٛنع بكططب١، ابٔ سٝإ، املكتبؼ ٚفشل َ; 189مّ( 974

ٚفشل ايٓاعٛض٠ ق١ً ; 228مّ( 974-970ٖـ/ 364-360يًشكب١ )

 ; 196م ّ( 974-970ٖـ/ 364-360)يًشكب١ بكططب١، ابٔ سٝإ، املكتبؼ

ٚفشل ; 2/260ٚفشل اؾالب قطب َطغ١ٝ، ابٔ األباض، اؿ١ً ايػريا٤، 

األع٢ً، ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، اضْٝٛف قطب بطبؿرت يف َٓطك١ ايجػط 

; 21ٚفشل اؿُاّ يف غطقػط١، ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م; 70م

; 2ٚفشل ؾٓكٓري٠ قطب يٛضق١ َٔ إقًِٝ تسَري، ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م

ٝـّإ ٚقًع١ ضباح، ايعصضٟ، تطقٝع  ٚفشل نطن٢ ع٢ً ايططٜل بني دـَ

املططف ٜٔ عبس ايطمحٔ ٚفكح َططف يف قططب١، ْػب١ إىل ; 21األخباض، م

بٔ اؿهِ بٔ ٖؿاّ ٜٚعطف أٜها بفشل ابٔ بػٌٝ، ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب 

ٖٚٛ ايصٟ قًب فٝ٘ َططف بٔ َٛغ٢ ايجا٥ط غ١ٓ   ;98مايعطب، 

ّ أٜاّ األَري قُس بٔ عبس ايطمحٔ، ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، 872ٖـ/259

ٚفشل ;  121ٚفشل ايككط بإؾب١ًٝٝ، اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 63م

; ٚفشل غطْاط١ ٖٚٛ 1/111أضْػٍٛ دٓٛب غطْاط١، ابٔ اـطٝب، اإلساط١، 

ايبػٝط األخهط ايصٟ تؿطف عًٝ٘ غطْاط١ َٔ اؾٓٛب ايؿطقٞ، ابٔ 

ٚفشل ٖالٍ ٜبسٚ أْ٘ إىل اؾٓٛب َٔ قططب١، ; 1/99اـطٝب، اإلساط١، 

 ٚفشل ايفٓت يف غطْاط١، ابٔ; 3/419، 1/514ابٔ اـطٝب، اإلساط١، 

ٚفشل غعٝس ْػب١ إىل غعٝس ضدٌ َٔ ظْات١ ; 2/28اـطٝب، اإلساط١، 

ٚقاٍ ابٔ ;  499ٜٓتػب إيٝ٘ بين ععٕٚ، ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م

غايب إٕ َٔ َسا٥ٔ طًٝط١ً َس١ٜٓ طًبري٠ ٖٚٞ ناْت سادعًا بني املػًُني 

ٖٚصٙ املٓاطل َٔ ; 20ٚاملؿطنني ٚهلا إقًِٝ ايفشل، فطس١ األْفؼ، م

ْسيؼ مجٝعٗا عاد١ إىل زضاغ١ يبٝإ إغٗاَاتٗا اؿهاض١ٜ يف ايتاضٜذ األ

 األْسيػٞ.  
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 .أْاىهة ووّٝة أٶّّهة هن ٮؿٕ بٺحٻنٜ
ٛلللىخ بپسلللةي جللل  پ لللةـ بٺحؿلللى  أپلللة بٺحٻلللنٜ ٮالللن ْلللػى لبئلللٽ ب٫ّ 

وهن ٶحّ٘ ب٪ّػٽ يٗلٹ ٦ٻلنإ ا  ٧ُّلد و٦ٓلىيځ پلّٔبً      ، (1 ب٬ّسنَٝ
، ويٷطى ْػى بٺحٻنٜ س هلهإ ب٬ّ ٟٳلد  ، (9 و٦نلإ ٖٻث و٪ّةإإ ٖٻث

ٮهٶى بجلځ ٪ةٺلث أڀ   ، ٮػةا س بٺ٧ميم پځ ب٬ّٗةلو پة يّٓ٘ ا  نٺٵ
، (3 (مٺٍْػى بٺحٻنٜ ب٪ّٻن بٺٻهيه بٺهع ال يحٻ٫  جٻنٜ س بنڂل  ٮراة

وٸّرٝ ّٚحة٭ّٽ وَان٭ّٽ ْلػى  0  ٮرٿة أْةو بإللويُي ا  نٺٵ جٳنٺ 
    ٘  ، (4 (بٺحٻللنٜ بٺللهع ٮللةٰ ٧ٞٿلل  ٧ٞللٽ ٶللٹ جٻللنٜ ٦ٻلل  وغلل  بنو

 .(5 (وأٶطى أوٚاٽ ْػى بٺحٻن0ٜ  وٲةٸ يةٲنذ
وپځ ه ة غةاذ زُٿرد ب٬ّ ٟٳد جٯؿلٕ بٺحٻلنٜ أع بنو٘ بٺلّٖ    

 .ة بٺ ةٌ نغٹ نٺٵيٷطى ٮراة ههب بٺ ن٤ پځ بٺٓػى وبٺّٖ ڂً٭ّ
وٺّٷځ ٠ّميم پنٲ٥ پ ٟٳد ٮؿٕ بٺحٻنٜ پلځ قلنيٸ زسحل٥ بٺ٧ميلم     

 نٶلللى أٶّلللة( ټ1147هلللل/549ذ ٮةٺىْلللةٞي، پلللځ بٺ ٗلللنٔ س نٺلللٵ
    ٌ  ٮرٿللة ٲللةٸ بإللويُللي  ، (6 (جةنڂللمٺٍ ٩ّاللد ٲىٞحللد و٩ّاللد جٟٻرللن
َللةو پللځ ٲىٞحللد س غاللد بٺٓللٿةٸ ا     اٶّللة پللځ (0 ټ1164هللل/567ذ 

                                                 

 . 356ؾطف، املكسَات يف اؾػطاف١ٝ ايطبٝع١ٝ، م( 1

 .  80ضٚو١، ايتساٟٚ باألعؿاب، م( 2

 . 20فطس١ األْفؼ، م( 3

 .2/580ْع١ٖ املؿتام، ( 4

 .89األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 5

 .  37اؽ األْٛاض، ماألْسيؼ َٔ اقتب( 6



02 

وپ اة ا  لبو بٺحٳى َسد أپرلةٸ ضلٽ ا     (1 ٦ٳحد بوٺّ أؾم ٦ٓى پرنيً
.. وپځ ؾٗځ جٟىوِ ا  ؾٗلځ ٪لةٮٱ َلح٧د    .جٟىوِ أوج٧نڀ پرنيً

ضلٽ ا  لبو بٺحٳلى    (9 وپځ ٲٻ٧لد ٪لةٮٱ ا  غحلٹ ٦لةٮنو پىؾٻلد      ...أپرةٸ
وجٟىوِ و٪لةٮٱ ٶٿلة َل ى  هلي پلځ      ، (3 (پىؾٻد ضٽ ا  ٲٻ٧د وجةؼ
 ٜ  ا  أٶّللة( ټ1989هللل/696ذ  وأْللةو يللةٲنذ، أ٦ٿللةٸ ٮؿللٕ بٺحٻللن

 ونهلث بجلځ بنجلةو   ، (4 (جّٙ ب٫ّ٬ىت وبٺٳحٻد پځ أوويٝ وغن٬ ٲىٞحلد  
وٲللةٸ بجللځ ٦حللم  ، (5 ا  أٶّللة پللځ غللن٬ ٲىٞحللد ( ټ1959هللل/658ذ  

 .(6 اٶّة جّٙ ب٫ّ٬ىت وبٺٳحٻد0 ټ(1338هل/739ذ  ب٪ّٱ
پځ بٺ ٗلنٔ أ٦لنيإ ٺّٷلځ بٺٳلنٸ اڀ پ ٟٳلد ؾٗلځ بٺحٻلنٜ زٳل٥         

ب٬ ا  بٺ٫للىت جةّٟللةإ ٲٻ٧للد وجللةؼ    ا  بٺٓللٿةٸ پللځ ٲىٞحللد پلل٥ بٳّللى   
Calatrava  وٞٻرٟٻلدToledo  ،      وٺ٧لٹ وٲن٦الة ٦ٻل  بٺٟىيلٱ ب٬ّنٖلٹ

ٮرٿللة ، (7 ا  ٞٻرٟٻللد غ٧للٹ ْللرف بٺىجللنخ ي٧للمهة پللځ أؾللنبي ٞٻرٟٻللد 

                                                 

 .95نِ، ٜٓعط: ٖٓتؼ، املهاٌٜٝ ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ، م 2املٌٝ ٜػاٟٚ ( 1

املطس١ً: قاٍ ؾٝذ ايطب٠ٛ إٕ َكساض َػري اإلْػإ يف األضض املػتك١ُٝ ( 2

ٖٚٞ َا ٜعازٍ  ; 22َطس١ً ٖٚٞ غت١ فطاغذ ٚثًجا فطغذ، نب١ ايسٖط، م

ٓعط: ٖٓتؼ، املهاٌٜٝ ٚاألٚظإ نِ، ٜ 6نِ ع٢ً اعتباض إٔ ايفطغذ ٜػاٟٚ 40

نًٝٛ َرت  37فُٝا شٖب نطاتؿٛفػهٞ إٔ املطس١ً تػاٟٚ ; 94اإلغال١َٝ، م

 .   2/973ْٚكف، تاضٜذ األزب اؾػطايف ايعطبٞ، 

 .2/580ْع١ٖ املؿتام، ( 3

 .201األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 4

 .1/164ايته١ًُ، ( 5

 .1/220َطاقس االطالع، ( 6

 . 322منب١ ايسٖط، ( 7
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وٺٷلځ بٺلىبغؽ أٶّلة ٦ٿلٹ ٲلةئٽ      ، (1 غ٧ٻاة بجځ بنجةو پځ ٦ٿٹ ٲىٞحد
 .جهبز  ٶٿة أْةوذ ب٬ّٗةلو ب٫ّ٩ىبٮرد أ٦نيإ

ٮةإلٖللٟكىع ، جر للاة وجللّٙ أپاللةذ ب٬ّللمڀ بنڂمٺُللرد أپللة ب٬ُّللةٮةذ
ٮرٿلة ٲلموهة   ، (9 پځ ٲىٞحلد ا  ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ ينپلةڀ    0 وب٬ّٳمَي ٲةال

اڀ جر لاة وجلّٙ ٲىٞحلد    0 أپة ب٪ّٿلّ٘ع ٮٳلةٸ  ، (3 بٺًهىع جطنيضّٙ ٮىَكةً
ٮللبڀ پُللةٮد بٺرنپللةڀ ٦ للم    ، وٺسنٚللرؽ نٺللٵ ، (4 پىؾٻسللةڀ أو ضللنيش 
 48بٺرللنټ جة٬ّسنَللٝ ؾللنبن  نڀ پُللّ٘ ، پللرنيً 86بإلٖللكىع زُللةوع 

أپة بٺطنيضّٙ ٮىَلكةً بٺلّٖ وولذ ٦ لم بٺًهلىع ٮالي زُلةوع       ، (5 پرنيً
وپلللة نهلللث اٺرللل   ، (6 نڀ بٺٯىَلللف يُلللةوع ضنيضلللد أپرلللةٸ  ، پلللرنيً 97

، ب٪ّٿّ٘ع أڀ ب٬ُّةٮد جّٙ ٲىٞحد وٮؿلٕ بٺحٻلنٜ پىؾٻسلةڀ أو ضلنيش    
ا   پلرنيً  87أع پلة ي٧لةلٸ   (7 وب٬ّىؾٻد زُةوع َسد ٮىبَف وضٻطة ٮىَف

وٺ٧للٹ بٺسحللةيځ أ٦للنيإ س ٲرللةٌ ب٬ُّللةٮد جر للاة وجللّٙ ٲىٞحللد  ، پللرنيً 197
 .بٺنبولخ س ب٬ّٗةلو ٺرٍ ٶحّ٘بً ؾُث ٲرةَةذ نٺٵ بٺنٲر

أپة پلځ بٺ ةؾرلد بٺسٿمڂرلد ٮالٹ أڀ ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ هلي پمي لد أټ         

                                                 

 . 1/113ايته١ًُ، ( 1

 .247أسػٔ ايتكاغِٝ، م;  38املػايو ٚاملُايو، م( 2

 .87اؾػطافٝا، م( 3

 . 436ايطٚض املعطاض، م( 4

 .3/445، 2/360املاٚضزٟ، اؿاٟٚ ايهبري، ( 5

 .94ٖٓتؼ، املهاٌٜٝ ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ، م( 6

 .22ؾٝذ ايطب٠ٛ، نب١ ايسٖط، م( 7
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،   يللىل س ب٬ّٗللةلو ب٬ّسللنٮىخ ٺللمي ة أڀ ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ پمي للد  ، ٶللنوخ
ونٺلٵ  ،  ٢ّمڂرد أقى  أْلاىهة أٶّلة ٶلنوخ   وٺٷځ وول ّٜٗنٖاة ز٧ةجّ٘

وٮؿٕ بٺحٻلنٜ  0  أو٭ّة بإلٖٟكىع بٺهع ٲةٸ، س ضنيضد پځ ب٬ّٗةلو
0 ضللٽ بجللځ جُللةټ بٺللهع ٲللةٸ ، (1 (ٶللنوخ قٗللحد وبَلل٧د وپمي سللاة ٪للةٮٱ 

وبجځ بنجةو س زى٥ّس  إلجلىبهرٽ  ، (9 (پځ ٶنوخ ٮؿٕ بٺحٻن0ٜ ٪ةٮٱ 
ٕ  ٶنوخ پځ جٻي اٲٻرٽ پځ0  جځ ْػىخ بٺحٻنع ٲةٸ ٜ  ٮؿل ، (3 (بٺحٻلن
ٍ   ، أپللة جٳرللد بٺس٧للةجّ٘  ونٶللى س  (4 ٮرللةٲنذ نٶللى أٶّللة ڂةؾرللد جةنڂللمٺ

اٶّللة پللځ 0 پ للةٞٱ ٲللةٸ -ٶٿللة َللرؤزي  –أپللةٶځ پسٯىٲللد پللځ ٶسةجللد  
ٮرٿة وٖٯاة ب٪ّٿلّ٘ع جؤٶّلة ٮّٿن٦لد أؾلنبي     ، أ٦ٿةٸ ٮؿٕ بٺحٻنٜ

 ٲللىبإ وز للس٣ٽ ٮللىيّ أؾللنبي بٺحٻللنٜ ٮؿللٕ جللؤؾنبي ويسٗللٹ0  جٳنٺلل 
 .(5 (جٳىبهة

ٶٹ ٖٳ٥ يٓسٿٹ ٦ٻل  ٦لمخ   0  أپة بٺٷنوخ ٮٳم ٦ىٮاة يةٲنذ جٳنٺ 
وال جلللم ٺسٻلللٵ بٺٳلللى  پلللځ ٲٗلللحد أو پمي لللد أو ٶّلللى ٷّٿللل٥   ، ٲلللى 
ووأع ب٬ّٳمَللللي ٦للللځ زٷللللنيى جللللنيل بنڂللللمٺٍ غللللميى  ، (6 (ب٨ّاللللة
ٺللن ٶ للر لقٻللر بنڂللمٺٍ ٺٷنّو٣ّللة ٺٷطللىخ  0  ٮاللن يٳللنٸ، جة٬ّنيؾ٣للد

                                                 

 . 36م املػايو ٚاملُايو،( 1

 .2/945ايصخري٠، ( 2

 .1/113ايته١ًُ، ( 3

 . 88األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 4

 . 436ايطٚض املعطاض، م( 5

 . 37-1/36َعذِ ايبًسإ، ( 6
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٪لّ٘ أڂلة ڂ٧ػلً ٦لځ     0  ضلٽ يٛلر٭  ، (1 (ب٬ّمڀ وبإل٦ٿلةٸ وبٺ لنبؾي ّٞلة   
 ٶطلى  ٬ّلة زٷنيى بنڂلمٺٍ ٮّٔٶ ةهلة ٦ٻل  ب٩ّٿٻلد ووٖلٯ ة ٶلنوخ ٲىٞحلد        

 پلځ  ْلرف  ٦ٻل   ٶسلةجي  و٦ىٚر، أپىهة ٦ مڂة وبزّٛؽ ٦ اة ب٬ّكّّوڀ
 ٤ّللةڂي بنڂللمٺٍ زٷللنڀ أڀ ٷّللث بٺٳرللةٌ هللهب ٦ٻلل 0 ٮٳللةٸ پٓللةٹّاٽ
ٮة٬ّٳمَللي ه للة يٳللى جللؤڀ   ، (9 (...ٖللم0ٰ .. وَللؤٺر  قللى ٮٳللةٸ  .٦ٓللىخ

ٮراة پلځ بٺٷلنو ونٺلٵ ؾُلث ب٬ّنبٖلٯةذ بٺلّٖ يىبهلة ٦ لم         بنڂمٺٍ 
وب  نبذ ب٧ّ٬ للل  نهلللث بجلللځ ؾنٲلللٹ ٦ لللم نٶلللىإ ، زٳُلللرٽ ب٬ّٓلللىٰ

 بحملللٹّ س ج٧للٙ ٦ٻلل  ج٧ٛللاة يًيللم پللمڀ وٮراللة0  جٳنٺلل ، بنڂللمٺٍ
 ويٳلةٸ  بنقحلةو  وٮل٥  ٦ٻل   وب٬ّكٻّٯلّٙ  وبٺٳٛةخ وبٺنالخ وبالوزٯة٤ وب٩ّحةيد
ٰ  نبذ پ٧ٿلنوخ  ٪ّ٘ پمي د ّٞة وٺرٍ، ّٰٻّ٭ نؾمهٽ  ٮُلرؽ  وَلسة
ټ  948هلل/ ٦337ٻٿلةً أڂل  يبو س َل د    ، (3 (٦لمبل  ٚلرة٤  ٮراة ٶنوخ ا 

 .(4 بنڂمٺٍ وبٞٻ٥ ٦ٻ  بٺ٧ميم پځ ڂنبؾراة
وپلځ ه لة يسلحّٙ أڀ    ، (5 وب٪ّلنيخ هلي بٺ ةؾرلد   ، أپة ب٪ّني پځ ؾرً

ٮؿلللٕ بٺحٻلللنٜ هلللي ٶلللنوخ س بنڂلللمٺٍ زٛلللٽ بٺ٧ميلللم پلللځ ب٬ّلللمڀ   
وپلځ  ، اة ٲٗلحد وبؾلمخ وهلي پمي لد ٪لةٮٱ     وبن٦ٿةٸ وبٺ نبؾي وّٟٿ٧

 أهٽ زٻٵ ب٬ّمڀ وبن٦ٿةٸ وبٺ نبؾي بٺّٖ زسح٥ ٮؿٕ بٺحٻن0ٜ

                                                 

 . 65أسػٔ ايتكاغِٝ، م( 1

 . 194أسػٔ ايتكاغِٝ، م( 2

 . 116قٛض٠ األضض، م( 3

 . 108قٛض٠ األضض، م( 4

 سٛظ (. )َاز٠  3/876اؾٖٛطٟ، ايكشاح، ( 5
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 بٺٳلة٬  وٚٽ بٺُٷنڀ ضٽ ٛٽجةٺ 0 نٶىهة يةٲنذ جٳنٺ ، أَٳٯد -1
ٰ ، ب٭ّللةا وييللةلخ  وٮللةا ٍ  ڂٛللى جٓللػى  ڂللًإ وَللسة  وٲٗللحس  ، جةنڂللمٺ
اڂلل  وَللسةٰ ؾُللځ وپمي سلل     0 ٶٿللة ٲللةٸ ٦ لل  بجللځ ؾنٲللٹ    ، (1 ٪للةٮٱ
، (3 وبٺىَسةٰ بَٽ يٟٻٱ ٦ٻ  ٶٹ پنٚل٥ ٮرل  پلًبو٤ وٲلى     ، (9 ٪ةٮٱ

 .و٦ٻ  ههب ٮؤَٳٯد پن٥ٚ ٸّرٝ ّٝمي د ٪ةٮٱ يٓساى جةٺًوب٦د
، (7 وٲرللٹ جٟللىوظ (6 وٲرللٹ پٟللىوؼ (5 وٲرللٹ جٟللىوؼ (4 جٟللىوِ -9

0 ٲلةٸ بإللويُلي  ، وبٺىبغؽ أڀ س ٶٹ نٺلٵ زٗلؿر٭ ٬ُُّلٿ  وبؾلم    
د نهٻل  غلنيلخ   ؾٗځ جٟلىوِ ؾُلځ ٶلطّ٘ بٺ٧ٿلةوخ ْلةپف ب٪ّٗلةڂ       

وؾًټ ٦ٻ  پٷةٮؿد أ٦مبئاٽ وٸّرٝ ّٚحلة٭ّٽ وَلان٭ّٽ ْلػى بٺحٻلنٜ     
بٺهع ٮةٰ ٧ٞٿ  ٧ٞٽ ٶلٹ جٻلنٜ ٦ٻل  وغل  بنو٘ ونٺلٵ أڀ أهلٹ       
هللهب ب٪ّٗللځ ٭ّللٽ بهسٿللةټ ّٛٯ٣لل  وقمپسلل  نڂلل  ٭ّللٽ ٪ٻللد و٪رللةش س  

ؾٗلځ پلځ أ٦ٿلةٸ    0  وٲلةٸ يلةٲنذ جٟلىوؼ   ، (8 (َّٗ بٺٓلمخ وباة٦لد  

                                                 

ٜٓعط أٜها: ابٔ عبس اؿل، َطاقس ; 29األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 1

 .1/75االطالع، 

 .110قٛض٠ األضض، م( 2

 .1/38ٜاقٛت، َعذِ ايبًسإ، ( 3

َؤيف فٍٗٛ، ; 87ايعٖطٟ، اؾػطاف١ٝ، م; 2/580اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 4

 .89تاضٜذ األْسيؼ، م

  1/204ابٔ عبس اؿل، َطاقس االطالع،  ;77ٜاقٛت، َعذِ ايبًسإ، م( 5

  4/270ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ( 6

 . 3/162املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 7

 . 2/580ْع١ٖ املؿتام، ( 8
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ٍ ٮؿٕ بٺحٻنٜ پځ جلنيل بن  وٲرلٹ جٟلىوظ ٲىيلد پلځ ٦ٿلٹ      ، (1 (ڂلمٺ
 .(9 ٮؿٕ بٺحٻنٜ ي سُث اٺراة أجن ؾٯٕ ٦ٿى جځ ٧ْرث بٺحٻنٞي

ٜ 0 ٲللةٸ يللةٲنذ، جٻلل  -3 ، (3 ڂةؾرللد جةنڂللمٺٍ پللځ ٮؿللٕ بٺحٻّللن
ٜ 0 وٲةٸ بجځ بنجةو ٶٿلة   –وهلي  ، (4 اٲٻرٽ جٻ  پځ ٶنوخ ٮؿٕ بٺحٻلن

، ڂُللحد ا  ٲحرٻللد جٻلل  جللځ ٦ٿللىو جللځ ب٪ّللةس جللځ بٺٳٛللة٦د     –َلل ى 
      ٰ ٮالن س  ، وپمٺنٸ بإلٲٻرٽ ٦ لم أهلٹ بنڂلمٺٍ ٹّسٻل٭ ٦ ل  س ب٬ّٓلى

أپلة س  ، (5 ٶلٹ ڂةؾرلد پٓلسٿٻد ٦ٻل  ٦لمخ پلمڀ وٲلى        0 ب٬ّٓىٰ ي٧ّٗ
 غةپ٧لد  ٶلحّ٘خ  ٲىيد ٶٹ يُٿّنڀ ٮبٶّٽ0  بنڂمٺٍ ٮان ٶٿة ٲةٸ يةٲنذ

 ٲللةٸ ٮللبنب ..،.قنبّٖللاٽ اال بالٖللٟنيؼ هللهب ي٧للى٬ ال ووّٝللة، اٲٻرٿللةً
                                                 

 .77األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 1

ٚأبٛ سفل عُط ايبًٛطٞ َٔ أٌٖ ; 8ابٔ سعّ، ضغاي١ يف فهٌ األْسيؼ، م( 2

طبض َٔ قططب١، ٚعٓسَا أٌٖ قط١ٜ بططٚح َٔ أعُاٍ سكٔ ايبًٛط غهٔ اي

ّ أٜاّ األَري اؿهِ بٔ ٖؿاّ ٚقه٢ ع٢ً 817ٖـ/202سسثت ثٛض٠ ايطبض غ١ٓ 

ايجٛض٠ أس٢ً أًٖٗا فطنب طا٥ف١ َِٓٗ ايبشط ست٢ ْعيٛا يف اإلغهٓسض١ٜ إال 

أِْٗ اقطسَٛا بايعاٌَ ايعباغٞ ٖٓاى فأضغُِٗ ع٢ً اـطٚز فتٛدٗٛا إىل 

ٞ سفل عُط بٔ ؾعٝب ايبًٛطٞ دعٜط٠ نطٜٔ )أقطٜطـ( ٚناْٛا بكٝاز٠ أب

ّ عٓسَا اغتٛىل عًٝٗا 961ٖـ/350ٚأقاَٛا ٖٓاى زٚي١ اغتُطت ست٢ غ١ٓ 

-796ٖـ / 232-180يًشكب١ ايبٝعْطٕٝٛ، ٜٓعط: ابٔ سٝإ، املكتبؼ)

   4/60ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 51اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م ; 140م، (846ّ

أٜها: ابٔ عبس اؿل،  ٜٓعط; 90-89األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 3

 .1/322َطاقس االطالع، 

 . 1/113ايته١ًُ، ( 4

 .1/26ٜاقٛت، َعذِ ايبًسإ، ( 5
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، (1 (ج٧ر ل   وَلسةٲةً  أو، جٻلمخ  ي٧لّٗ  ٮبٵّلة ، ٶهب ٲٻرٽا پځ أڂة0 بنڂمٺُي
 .و٦ٻر  ٮةڀ جٻ  ٦حةوخ ٦ځ جٻمخ أو وَسةٰ بْساى جةٺًوب٦د

ٜ  0 ٲللةٸ يللةٲنذ ، غللىبوخ -4 ، (9 ڂةؾرللد پللځ أ٦ٿللةٸ ٮؿللٕ بٺحٻللن
وٲلم پرّلً يلةٲنذ جر لاة وجلّٙ غلىبوخ       ، (3 وزح٧  س نٺٵ بجځ ٦حم ب٪ّٱ

و بنڂمٺُلرد ب٬ّسلنٮىخ ٺلمي ة    و  ٲّم س ب٬ّٗلةل ، (4 بٺّٖ س جنيل ب٫ّ٬ىت
وٺ٧للٹ ج٧للٙ پللځ أهللٹ غللىبوخ ب٫ّ٬للىت هللةغىوب ا    ، پللة يٓللّ٘ اٺراللة

ان أْلةو بجلځ قٻلموڀ ا  أڀ    ، بنڂمٺٍ وَٷ نب ه ةٴ ٮ ُُِحر اٺلراٽ 
 .(5 ج٧ٛاٽ َٷځ ٲىٞحد س أيةټ ٦حم بٺى٦ّځ بٺ ةٖى

پنٚلل٥ جةنڂللمٺٍ پللځ أ٦ٿللةٸ ٮؿللٕ 0 ٲللةٸ يللةٲنذ، ٖللمٮنوخ -5
وٺ٧لٹ  ، (7 بجځ بنجلةو أڀ ٖلمٮنوخ ڂةؾرلد جٳىٞحلد     ٮرٿة نٶى، (6 بٺحٻنٜ

ٲللىت ٲىٞحللد وڂنبؾراللة پللځ ڂللنبؾي ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ وَلل٧د ب٬ّ ٟٳللسّٙ  

                                                 

 . 1/26َعذِ ايبًسإ، ( 1

 .108األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 2

 .2/321َطاقس االطالع، ( 3

 ايعٝـ أبٛ أغػٗا، أَٝاٍ غت١ ايبشط ٚبني بٝٓٗا ٖٚٞ َس١ٜٓ يف بالز املػطب( 4

بٔ  سػٔ بٔ سػٔ بٔ اهلل عبس بٔ غًُٝإ بٔ قُس بٔ إزضٜؼ بٔ عٝػ٢

 ايرببط َٔ ايكبا٥ٌ َٔ عس٠ ٚسٛهلاّ، 872ٖـ/259 غ١ٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب

 .163-162، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، مٚغريِٖ ٜفطٕ ٚبين َطػط٠

 .24-4/23ايعرب، ( 5

ل، َطاقس ٜٓعط أٜها: ابٔ عبس اؿ; 181األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 6

 .2/835االطالع، 

 .2/214ايته١ًُ، ( 7
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ويحلللمو أڀ زُلللٿرساة پلللځ ٲحرٻلللد ، أل  ا  نٺلللٵ بٺٻلللحٍ س زح٧رسلللاة
ٖمٮنوخ بٺّّجىيد بٺّٖ ز سُث ا  ٖمٮنوخ جلځ ٢ًّيلر جلځ ٚلىع جلځ      

 .(1 يغرٵ جځ پةل٪رٍ
ٜ   اٶّة0 ٲةٸ بإلٖٟكىع، ٪ةٮٱ-6 و٦لمهة  ، (9 پمي د ٮؿلٕ بٺحٻلن

أپة بإللويُي ٮنٖلٯاة جؤٶّلة   ، (3 ب٬ّٳمَي پځ پمڀ بنڂمٺٍ ب٬ّٓانوخ
وؾٗلځ ٪لةٮٱ ؾٗلځ ؾٗلّٙ وپ٧ٳلٹ غٻرلٹ       ... 0 ؾٗځ وٲٻ٧د وٲلةٸ 

پللة زُللى  اٺللراٽ َللىبية  وس أهٻلل  ٲّللمخ و٦للًټ وغللنيلخ وؾللًټ وٶللطّ٘بً
 بٺىوټ ٮرٷسٯنڀ ّٞٽ س اقلىبغاٽ ٦لځ أوٚلاٽ واڂٳلةن ٪ لةئٿاٽ پ لاٽ      
، وبٺىوټ ي٧ٻٿلنڀ جؤَلاٽ وجُلةٺساٽ ٮر لةٮىوڀ أوٚلاٽ ويسؿلةپنڀ ٦ لاٽ       

اڀ ٪للةٮٱ ؾٗللځ  0 وبٶسٯلل  يللةٲنذ جللةٺٳنٸ  ، (4 (....وپللځ ٲٻ٧للد ٪للةٮٱ  
ٮرٿللة ڂٳللٹ ب٪ّٿللّ٘ع ٶللنيټ ، (5 جةنڂللمٺٍ پللځ أ٦ٿللةٸ ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ

وبٺللىبغؽ أٶّللة پمي للد وؾٗللځ وپىٶللً بٺٯؿللٕ  ، (6 بإللويُللي ڂٯُلل 
ٶٿة أڀ ب٨ّاة غةا پځ بَلٽ  ، (7 خٶٻ  ونٺٵ نٶّة ٶةڀ ي ً٭ّة بٺٳٛة

 .(8 بَٽ ٲحرٻد ٪ةٮٱ بٺّٖ ڂًٺساة
                                                 

 . 496ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 1

 . 36املػايو ٚاملُايو، م( 2

 . 57أسػٔ ايتكاغِٝ، م( 3

 . 2/580ْع١ٖ املؿتام، ( 4

 .198األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 5

 .427-426ايطٚض املعطاض، م( 6

ايٓباٖٞ، املطقب١ ايعًٝا، ; 198 ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 7

 . 182م

 . 328ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 8
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هلللن ٮرٿلللة أؾُلللث پنٚللل٥ س غًيلللىخ  0  ٲلللةٸ يلللةٲنذ، ٶًڂلللد-7
  ٜ ي ُلث اٺرل  ب٬ّ لهو جلځ َل٧رم بٺحٻلنٞي       ، بنڂمٺٍ س ٮؿلٕ بٺحٻلن

بٺللىبغؽ أڀ هلللهإ ٺرُللر پنٚللل٥ وأڀ ب٬ّ سُللحّٙ اٺرالللة    ، (1 (بٺٳةٚللي 
 .(9 ةٸ ٭ّٽ ٶًڂدبٺهيځ نٶىهٽ يةٲنذ هٽ پځ ٮكه پځ بٺّّجى يٳ

أْةوذ ج٧لٙ ب٬ّٗلةلو ا  أٶّلة پمي لد پلځ أ٦ٿلةٸ       ،  Lugoٺٵ -8
وهي ٪ّ٘ پمي د ٺٵ س غٻرٳرد وبٺّٖ وٖلٻاة پنَل    ، (3 ٮؿٕ بٺحٻنٜ

 .(4 جځ ڂّٗ٘ وبٺّٖ وولذ س ب٬ّٗةلو بنقى  جٻٯ١ ٺٷ 
وهن ؾٗځ پځ أ٦ٿلةٸ ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ وجل  پ٧لمڀ      ، پُٟةٞد -9
حةئٹ بٺّّجى بٺّٖ زم٦  پُٟةٞد پلځ  وٺ٧ٻاة ٨ّرر جؤؾم ٲ، (5 بٺًئحٱ

 .(7 پ اٽ ج ن لٺرٽ جةنڂمٺ0ٍ ٲةٸ بجځ ؾًټ، (6 پځ ويلبغد

                                                 

.; ٚغٝأتٞ اؿسٜح عٔ املٓصض بٔ 241-240األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 1

 غعٝس ايبًٛطٞ يف ايكفشات ايكاز١َ.  

ٚقاٍ: إىل ٖصا ايفدص َٔ  404ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م( 2

 ٓصض بٔ غعٝس ايبًٛطٞ. ايرببط ٜٓتػب امل

ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ; 20ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م( 3

ايعبٝسٟ، تاز ; 3/1208ابٔ عبس اؿل، َطاقس االطالع، ; 250-249م

 )َاز٠ يهو (.  27/323ايعطٚؽ، 

بؿٓاٟٚ، األ١َ ; 55ستا١ًَ، إٜبريٜا، م; 511اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م( 4

 .386ؿٗٝس٠، ماألْسيػ١ٝ اي

ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ; 270ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 5

2/178-179 . 

;  498معٔ قب١ًٝ َػطاط١ ايرببط١ٜ ٜٓعط: ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ( 6

 .6/117;  ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، 498م

 .498مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 7
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اڂل  پلځ ؾٗلنڀ    0 نٶىإ بإللويُلي وٲلةٸ  ، ؾٗځ بجځ هةووڀ - 17
 .(1 ٮؿٕ بٺحٻنٜ

أپة پځ بٺ ةؾرد بالٲسٗةليد ٮرسٗمو بٺحٻنٜ غةڂحةً پاٿةً پځ ڂٓلةٜ  
هن پځ ڂحةزةذ پ ةـ وبٺحٻنٜ و، بٺُٷةڀ ٬ّة ٺ  پځ أ رد ٶحّ٘خ  ڂهبٴ

بٺحؿى ب٬ّسنَٝ ؾرص يسٯٱ ٮٗلٹ ب٬ّٟلى پل٥ ٮٗلٹ بٺلّّولخ ٱّلة يُلة٦م        
و٢ّسلةي جلؤڀ   ، (9 ٵّن أْلػةو لبئٿلد ب٫ّٛلىخ وزٳلةوټ بٺلّّولخ ّٝسةڂلد ج رةٶّلة       

وأووبٲاللة ، غللهو٦اة پ٫ٻٯللد جٳٓللنو ٨ّرٷللد زٳ٧ٟاللة ْللٳنٰ ٦ٿرٳللد     
 وٺ  بَس٧ٿةالذ ٦ميمخ0، (3 ٫ّٖ٘خ ٨ّرٷد وَٟؿاة أپٻٍ

ووول س نٺللٵ بٺ٧ميللم پللځ بٺ ٗللنٔ  ، كمټ ٶ٧ٟللةټاڂلل  يُللس -1
وأْللةو بجللځ بٺحرٟللةو  ،(4 بٺحٻللنٜ ٤ّللى ْللػى يئٶللٹ 0 ٲللةٸ ب٬ّٟللىيع0 پ للاة

بٺحٻللنٜ ٶللطّ٘ بٺ٫للهبا پطللٹ ب٪ّحللنت ب٬ّسكلله پ للاة      بنڂمٺُللي ا  أڀ
، س َةٺ٭ بٺمهى اٵّلة ي٫سلهوڀ جلةٺحٻنٜ وؾلمإ     وٲم ٶةڀ بٺ ةٌ، ب٫ّحً

ٜ    و٪هبإإ ضٳرٹ ٪ٻر١ ٦ُى بإلٶّٛةټ وأغنل ، (5 (پة يٷلنڀ پ ل  بٺٓلةهحٻن
ْللػى بٺحٻللنٜ  وٲللةٸ بجللځ ٪ةٺللث اڀ ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٮراللة، (5 (بٺٓللةهحٻنٜ

     ٍ وأٚلة٬ بإللويُلي   ، (6 (ب٪ّٻن بٺٻهيله بٺلهع ال يحٻ٫ل  جٻلنٜ س بنڂلمٺ
                                                 

 .2/538ْع١ٖ املؿتام، ( 1

 .365ؾطف، اؾػطاف١ٝ املٓاخ١ٝ، م;  312املٓار، مفاٜس، دػطاف١ٝ ( 2

 .356ؾطف، اؾػطاف١ٝ املٓاخ١ٝ، م( 3

ٜٓعط أٜها: ايفاضابٞ، َعذِ زٜٛإ األزب، ; 49املػطب يف تطتٝب املعطب، م( 4

1/333 . 

 .1/152اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ، ( 5

 . 20فطس١ األْفؼ، م( 6
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ٸّرٝ ّٚحلة٭ّٽ وَلان٭ّٽ ْلػى بٺحٻلنٜ بٺلهع ٮلةٰ ٧ٞٿل  ٧ٞلٽ          أيٛةً أڂ 
ونٺٵ أڀ أهلٹ هلهب ب٪ّٗلځ ٭ّلٽ بهسٿلةټ      ، ٶٹ جٻنٜ ٦ٻ  وغ  بنو٘

 .(1 (وقمپس  نڂ  ٭ّٽ ٪ٻد و٪رةش س َّٗ بٺٓمخ وباة٦د ّٛٯ٣ 
ٮان يُلسكمټ ٦ٻل  ڂٟلةٰ وبَل٥ س هلهب      ، بَسكمبپةز  بٺٟحرد -9
وجُلللحث بڂسٓلللةوإ س ٮؿلللٕ بٺحٻلللنٜ أٖلللحؽ ب٬ّا لللد ب٬ّاٿلللد  ، بالللةٸ

وس پٗةلوڂة ٶلٽ  ٶلحّ٘ پلځ    ، ٺٻُٷةڀ ٮٛنيً ٦ځ پىلولبز  بالٲسٗةليد
ح ة أڀ ڂّٓ٘ ا  ج٧ٙ پ لاة  وؾُ، بٺ ٗنٔ ٦ځ بَسكمبپةز  بٺٟحرد

٥ّرل٥ أغلًبا   0  ٲةٸ، پ٥ بٺّٔٶرً ٦ٻ  پة نٶىإ بجځ بٺحرٟةو بنڂمٺُي
  ٙ ٮؤپلة بٺلهع هلن پ ل  ْلحر  جةٺ٫ٓلةا ٮرٿلة        ، ههإ بٺٓػىخ ٲن٣ّلة زٳلح

وٶللهب بٺ٫ٓللةا ب٬ُّللسحٟځ ٺٳٓللى ، جلّٙ بٺ٫ٓللةا وبٺ٧للنل ٮاللن أْللم ٲحٛلةً  
ٺحٻلنٜ  ٤ّىز  أ٦ّٗ بٺهع ٠ّلر ٲٓلى بٺحٻلنٜ پٻٯنٮلةً ٦ٻل  ڂٯلٍ غلىټ ب       

، وڂٯللص بٺللمټ، وهللن غٯللر بٺحٻللنٜ ٮرٓللٯي بٺ لل٬ً بٺ٧للةو٘ ٺٻ ُللةا 
، وأٶطى پة يُس٧ٿٹ پ   پٟحنقلةً ، وبَسٟنيٰ بٺحٟځ، وٲىوؼ بنپ٧ةا

وأٲلن  پلځ هللهب س بٺٳلحٙ بٺ حةزللةڀ بلقلىبڀ بٺٻللهبڀ يٳلةٸ نؾللم ة      
ٶّٿلة  اٲرحٍ وٺآلقى پّ٘جٻلٍ و لة ڂن٦لةڀ اڀ ْلةا اڂُلةڀ أڀ يٳلنٸ       

ٍ    اةا أڀ يٳلنٸ  پځ أڂنب٤ بٺحٻنٜ واڀ ْ ، ٶّٿلة ّٰةٺٯلةڀ ٺل  س ب٩ّل 
ٮبڀ نٺٵ غلةئً وووٰ هلةزّٙ بٺٓلػىزّٙ ٥ّر٧لةً اڀ لقلٹ س بٺٛلٿةل       

ٮؤپة ووٰ ْػى نٺلٵ بٺحٻلنٜ   ، وهن ٞىع ٮٓؤڂ  أڀ ٷّٯ٭ ّٟٯرٯةً ٲنيةً
، بلقى ٮان أٲٹ ّٟٯرٯةً پځ ووٰ هةزّٙ ُّٛث پة هلن أٲلٹ ٲحٛلةً پ ل     

پلځ پ ػلٹ جللنوٰ    ٮلبڂي ن٦لى٬ أڂلي ألپٻلر غىبؾلد أٖلةجر اڂُلةڂًة       
ونٺلٵ أڂلي أقلهذ    ، نٺٵ بٺحٻلنٜ وؾلمإ ٦ لمپة   أغلم لوبا  قلى     

                                                 

 . 2/580ْع١ٖ املؿتام، ( 1



23 

بٺنوٰ ٮمٲٳسل  وَلؿٳس  ٦ٻل  ٖلكىخ پٻُلةا ووٚل٧س  ٦ٻل  ب٩ّىبؾلد         
وٲللنخ ٤ّللىخ بٺحٻللنٜ أيٛللةً ْللحراد ، و٦ٻلل  ٥ّرلل٥ ب٬ّنبٚلل٥ بٺللّٖ ؾن٭ّللة

نٜ س پلمبوبخ بنووبټ  ٻل وٲنټ پځ بنٞحةا يُس٧ٿٻنڀ ٤ّىخ بٺح، جٳنخ ووٲ 
ّٖ ٲللم جٻ٫للر ا  ؾللم بٺٗلل٧نجد وبٺٓللمخ وٺللرٍ ٸّسللةظ ا   ب٪ّللةوخ بٺلل

ٮؿُللح ة ها للة أڀ ڂ٧ٻللٽ أڀ بٺحٻللنٜ ؾةٺلل  پللځ بٺٳللنخ   ، ...ألويللد ٲةجٛللد
بٺٳةجٛد ههب ب٬ّٳمبو بٺهع وٖٯ ةإ ها ة ٮان ٺهٺٵ ٷّٯ٭ ويٳحٙ وٺ  
زّّيللم يُللّ٘ يٷللةل أڀ يٷللنڀ لوڀ بنْللرةا بٺنبَللٟد س لوغللد بنلويللد   

ي٫لًو بٺحلنٸ ويٗلم٤ ويل ٯف     .. .بٺحٻلنٜ أيٛلةً  و ...ضىإببٺّٖ هي س ب٬ّطٹ ج
وٞحركل  وٞحلرف بٺٳٓلى انب    ، بٺحٟځ وي ٯ٥ نوبذ بٺُلٿنټ پلځ ب٭ّلنبټ   

وانب ، ْللىت جٻللّْ بٺحٳللى ڂٯ٧للة پللځ بٺللموبا بٺٳسللةٸ ب٬ُّللٿ  ٞٳُللرٳنڀ 
وانب زٛٿم ج  پ٥ ْلؿٽ ٱّٻلنؼ   ، زٛٿم جةٺحٻنٜ َٷځ بنووبټ ب٪ّةوخ

وبٺٳللىوؼ ، ٺٗللٻثپللځ ْللؿٽ ب٫ّ ًيللى وبٮللٱ بٺللنوټ ب٪ّللةٺّٓ ب٩ّةَللي ب  
وبٺ ن٤ پځ بٺحٻنٜ بٺهع يٳةٸ ٺل  جلىيٻٍ وهلن بٺُلنٲى أٲلن       ، ب٫ّحرطد

  ٌ ، پځ َةئىهة ٮ٧نيً و ة پځ أٖ ة٬ بٺٓػىخ بٺّٖ يٳةٸ ٭ّلة ٮر٫لنو
 ٍ ٜ     (1 وبٺٓػىخ بٺّٖ يٳةٸ ٭ّة جلىڂر وٲٓلى  ، پلځ أٖل ة٬ ْلػى بٺحٻلن

أٖٹ جىڂرٍ انب ٞحف ّٝةا ؾس  يٻّٙ وو٥ٚ ٦ٻ  بٺ٧ٓى وزلىٴ بٺٻرلٹ   
م أڀ يسٳللمټ س ٪ُللٻ  جٟللّٙ يُللٿ  ٲرٿنٺرللة ٖللح٩ بٺٓلل٧ى         ج٧للٶٻّلل
وووٰ أٖ ة٬ ْػىخ بٺحٻنٜ ٶٻلاة انب لٰ ڂة٦ٿلةً وبٮلٱ بنووبټ    ، أَنل

 .(9 (بٺحٻ٫ٿرد وٲن  بن٦ٛةا بٺ٧ٛرٯد
0 وٲللةٸ بجللځ بٺحرٟللةو بنڂمٺُللي اڀ ه للةٴ ڂللن٤ پللځ بٺحٻللنٜ يٳللةٸ ٺلل   

                                                 

ؼ ٖٚٞ ن١ًُ ْٜٛا١ْٝ تعين ايبًٛط األخهط، زٚظٟ، ته١ًُ املعادِ بطٜٓ( 1

 .1/321ايعطب١ٝ، 
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وهللي ٦للىوٰ زٓللح  بٺحٻللنٜ زٷللنڀ ٠ّللر بنو٘ پطللٹ      جٻللنٜ بنو٘
ٜ ويٟٻ٥ ٭ّة ٦ٻل  وغل  بنو٘ ووٰ ٦لىيٙ أقٛلى يٓلح  ووٰ      بٺحٻن

بٺٓىيٍ وهن ب٭ّ مجة وي حر س بٺىپلةٸ وٶلطّ٘بً پلة يٷلنڀ ٠ّلر ٦لىوٰ       
وهلن يٳٟل٥   ، ؾلىبوخ  و٧ٞٿ  پلى ّٛلنيوخ ٶ٧ٟلٽ بٺحٻلنٜ وٮرل      ، بٺُٿةو
ويٛٿى بٺٟؿةٸ انب و٥ٚ پځ ٢لةهى ويٯلسؽ َلمل بن٦ٛلةا     ، بٺٯٛنٸ
قٻٟللر أٖللنٸ هللهب بٺ حللةذ   انب.. و.ويللمو بٺٟٿللص وبٺحللنٸ ، بٺحةٞ رللد

وي٦لٽ ٲلنټ أڂل     ، ج٧ُٹ ڂٳلر بٺٳلىوؼ بٺ٧سرٳلد ب٧ّ٬ٯ لد بٺىليالد وبٺٻؿلٽ      
 .(1 (ي ٯ٥ ؾٗ  ب٬ّطةڂد ويسٗى٬ س ٶطّ٘ پځ بنلويد بٺٷحةو

هن ٖل ٭ پلځ بٺحٻلنٜ يٓلح      ه ةٴ ڂن٤ يُٿ  بٺحاّ 0 وٲةٸ أيٛةً
بٺ٧ٯٕ وٺرٍ ج٧ٯلٕ وال جٻلنٜ ويُلٿ  ج٧ػٿرلد بنڂلمٺٍ ب٪ّىٶلد       

ىإ ٪ٻر١ أَنل ٲّٗ٘ پموّو ويُٿ  بٺىبزر ع وهن جلىڂٳٍ  و٤ّ، وبٺٓنجى
 (9 (جةٺرنڂةڂرد وز٧ٻ٭ بٺحٳى جطٿىإ وبٺموبت

ّ  0 وٲةٸ أيٛة بٺحٻلنٜ جةٺٓلىبت وَلٳي     فَحُِٞل ،  (3 پځ َُلٳيَ بٺحلر
وٲم يُؿٱ ٮرل  ٲلّ٘بٜ   ، پ   أوج٥ أوبٲي پ٥ ڂٗ٭ لوهٽ لوبا ب٬ُّٵ

 .(4 ٮبڂ  ي ٯ٥( پُٵ ٮةئٱ

                                                 

 .153-1/152اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ، ( 1

 .1/167اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ، ( 2

ض ٚايكطع ٖٚٛ قّتاٍ، ٜٓعط: ايبٝـ ٖٛ ْبات غاّ َٔ ؾطب َٓ٘ أخصٙ ايسٚا( 3

 )َاز٠ بٝـ(. 17/90ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ، 

ٜٓعط أٜهًا: ايطاظٟ، اؿاٟٚ يف ; 1/181اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ، ( 4

 قاٍ: اطبذ قؿٛض ايبًٛط غُط ٚاغك٘ فإْ٘ ْافع يًبٝـ.  5/327ايطب، 
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ٌ  ة ب٬ُّٿ وپ   أي0ٛ ٲةٸ بجځ بٺحرٟةو پ٧ لةإ بٺحٻلنٞي أو   0 لووجٟلة
وي٧للى٬ ، َللىقٍ بٺحٻللنٜ ي حللر س بنغللًبا بٺللّٖ زٷللنڀ س بٺحٻللنٜ

جة٩ًّيىخ ب٫ّٛىبا پځ جنيل بنڂمٺٍ جةٺميٵ وهلن بٺ٫نيٺلد ٦ لم ج٧لٙ     
وهللهب بٺ حللةذ انب .. .ةٸةوي ة جةنڂللمٺٍ وهللن ڂللن٤ پللځ بٺحُللٯةيع ٲسّلل ْللػّ

أڀ ي للمع  وي ح٫للي ج٧للم، َللؿٱ پلل٥ ٦ىوٲلل  وزٛللٿم جلل  ؾٻللٱ بٺٓلل٧ى 
 .(1 (بٺحمڀ أڀ ٺُّؽ پة يّٗ٘ ٦ٻر  پ   وٷّمّل پ   ْيا  قى

ووپلةل ْلػىخ   0  ٲلةٸ بجلځ بٺحرٟلةو   ، وپځ بَسكمبپةز  بٺٟحرلد أيٛلة  
واڂللي ن٦ٻللٽ أڂللي س ، بٺحٻللنٜ ٮرلل  پللځ بٺٳللحٙ پٳللمبو ٺللرٍ جةٺرُللّ٘

ج٧ٙ بنوٲةذ ؾحُر جل  لپلًة ٲلم بڂٯػلى ٦ لمپة   أٲلمو ٦ٻل  لوبا        
، ٺسّٙ ٮٻلرٍ يُلس٧ٿٻ  أؾلم س هلهب بٺحلةت     ٮؤپة وپةل قٓث ب، ٪ّ٘إ

ونٺللٵ نڀ ٮرلل  ؾللمّخ ٶللحّ٘خ واؾىبٲللةً ٹّةٺٟلل  غللنيا وهللن س ب٪ّللةٺسّٙ   
٥ّر٧ةً ّٰةٺٯةً ٺىپةل قٓث بٺحٻنٜ أ٦لّٗ أڀ ب٩ّلًا بٺلمقةڂي بٺلهع     

وب٩ّلًا بنوٚلي   ، ٮر  أؾمّ پځ ب٩ًّا بٺمقةڂي بٺهع س نٺلٵ بٺىپلةل  
ٙ پځ بٺىپةل أيٛةً س وپةل قٓث بٺحٻنٜ پةئلٹ   وس وپلةل  ، ا  بٺٳلح

وانب ْىت پځ وپةل ؾٟلث بٺحٻلنٜ ب٫ّ٬ىجلٹ    .. .قٓث بٺسّٙ هن غنيا
ضنيضد أيةټ ٦ٻ  بٺىيٱ س ٶٹ ينټ يڂد لو ّٙ پل٥ ْلىبت بٺسٯلةؼ ڂٯل٥     

 .(9 (پځ جٻد ب٧ّ٬مخ وهن ٦ػرث س نٺٵ

                                                 

 . 1/372اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ، ( 1

ٜٓعط أٜها: ايطاظٟ، ; 444- 2/443فطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ، اؾاَع مل( 2

 .6/175اؿاٟٚ يف ايطب، 
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َلٽ ؾرلنبڀ وبٲل٥    ببٺٳىپلً  0  ٲةٸ بجځ بٺحرٟةو، (1 وپ اة أيٛة بٺٳىپً
ن٤ پلللځ ڂحلللةذ بٺحٻلللنٜ َلللنبا ويُلللٿ  ٦ٻللل  ْلللػى بإلپلللةوخ وهلللن ڂللل

بإلپةوخ ويطٿى جٻنٞةً پىبً ال ٸّٻن بٺحسد وهن ٦ٻل  بٺلنوٰ يُلٳٝ     (9 جةٺٻٟر رد
أ٦ّى ٶؤڂ  بٺ٧مٌ ٯّحث ٖةلٰ ب٪ّٿىخ يٷنڀ نٺلٵ س ْلاى پلةين     پىّ

ٮلبڀ ٪ٯلٹ ٦ ل  و  ٷّٿل٥ زٷلنڀ پ ل  ؾرلنبڀ ٞلةئى ٮلني يحٳل  پ ل  ه للةٴ            
بً وقةٖلس  ٖلح٩ پلة    وههب ب٪ّث بن٦ّلى پ ل  ْلي يُلٿ  ٲىپلً     ، ْيا

      ٝ وال يؤقله س بٺٷسلةڀ وال   ، ٶةڀ پلځ ؾرلنبڀ پطلٹ بٺٗلن٬ وب٪ّىيلى ٮٳل
ٶٻٿة ٲمټ ٶةڀ أغنل ٺٻٗح٩ وٲم يسنٺلم ٦ٻل  ْلػى بٺحٻلنٜ     .. و.س بٺٳٟځ

وٲم أْلةو ب٬ّٳلىع ا  هلهب    ، (3 (ڂٯرٙ وٷّٿ٧  بٺىغةٸ وبٺ ُةا ويُٿنڂ 
ةا بٺٳىپللً وس بنڂللمٺٍ پلځ بنپ للةڀ بٺللّٖ ز لًٸ پللځ بٺُللٿ  0  بٺ لن٤ جٳنٺلل  

  ٜ ٮرػٿ٧ل  بٺ لةٌ پلځ بٺّٓل٧ىب ويٗلح٫نڀ       بٺهع ي ًٸ ٦ٻ  ْلػى بٺحٻّلن
 .(4 (ٮركىظ پ   بٺٻنڀ بن٦ّى بٺهع ال زٯنٲ  ٦ّىخ، ج 

يُلّّة بٺحنبَلّ٘ پسل  قٻلٝ      وپځ بَلسكمبپةذ بٺحٻلنٜ بٺٟحرلد أڂل     
ٶٿللة يللمٮ٥  ، وزٛللٿم جِلل ِ بٺحنبَللّ٘   جٯؿللٽ قٓللث بٺحٻللنٜ پُللؿنٲةً  

                                                 

شنط زٚظٟ أْٗا تػ٢ُ زٚز٠ ايكباغني تتهٕٛ ع٢ً ايبًٛز األخهط ٚتػ٢ُ ( 1

 . 4/430ته١ًُ املعادِ ايعطب١ٝ، ، أٜها قطَع

ايًط١ٝٓٝ ٖٚٞ ايًػ١ ايطَٚا١ْٝ األق١ًٝ اييت نإ املػًُٕٛ يف األْسيؼ ( 2

ٜػتدسَْٛٗا أسٝاْا يف نالَِٗ عهِ اختالطِٗ بػهإ ايبالز األقًٝني، 

 . 2/209ٜٓعط: عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، 

; ٜٓعط أٜها: ايسَريٟ، سٝا٠ 4/256اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ، ( 3

 .11/326; ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، 1/476اؿٝٛإ ايهرب٣، 

 .1/201ْفح ايطٝب، ( 4
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لٲ  لٲةً ْميمبً وي ٟٹ ج  َة٦د ٞنيٻلد  بٺُرنيڀ جؤڀ يٟحف بٺحٻنٜ ج٧م 
س بجسمبا بٺ٧ٻد ويٷٿم جبَلٯ ع ٲلم ٪ٿلٍ ٮرل  ج٧لم نٺلٵ ٮبڂل  يلمٮ٥         

 .(1 ب٬ّةلخ ٦   پځ َة٦س 
ٕ أڂلل  0 وپ للاة أيٛللةً  پللځ ٶللٹّ  ، (3 بٺحٻّللنٜ وغٯللر (9 يئقلله ٦ٯلل
، اڂللةا ويىٮلل٥ س، يٟللحف نٺللٵ جة٬ّللةا ٞحكللة غرّللمبً، وبؾللم پللٹا ٶلل٭ّ

وبٺلهٶى انب ٚل٧٭    ،(4 (ٮبڂّل  ٪ةيلد  ، ة٤وزُس ػ  پ   ب٬ّلىأخ ٲحلٹ ب٩ّٿل   
ٶٿة يُسكمټ غٯر بٺحٻلنٜ  ، (5 ٦ځ بٺ ًو أٶٹ بٺحٻنٜ ٮسٳن  ْانز 

وبٺٷةٮنو وپنبل أقى  وزُؿٱ ويلىِ ٦ٻل  بٺلهٶى أو بٺُلىبويٹ ٮالن      
 .(6 يٳ٥ٟ بٺٓانخ وٶطّ٘بً پة يُسكمپ  بٺىهحةڀ

أڂلل  يللمقٹ س ٖلل ة٦د بٺللًوبوٰ  ، وپللځ بَللسكمبپةز  بنقللى   -3
بٺمَللى   غللةا س بنٖللنٸ ب٬ّكٟنٞللد ٺٷسللةت بٺ٧للّٙ أڀ   ٮٳللم، وبٺُللٯځ

وأهلٹ بنڂلمٺٍ ي٧ٿلموڀ ا  ٲٓلنو ْلػى بٺحٻلنٜ       ، پُةپّ٘ پځ قٓلث 
ٮر٣ةهىوڀ ج٧ٛ  ٦ٻ  ج٧ٙ ويمَلىوڂ  ُّٝلةپّ٘ ب٫ّٓلث ويىٶحلنڀ بٺحؿلى      

 ؾسلل  أٞللةٺنإ ب٬ّللةا وأڂلل  ال ي٫للىٰ ٮللبڀ لقٻلل ، واٵّللة يٯ٧ٻللنڀ ٫ّٯسلل ، ٮرلل 
                                                 

 .365، 3/435يطاظٟ، اؿاٟٚ يف ايطب، ا( 1

 )َاز٠ عفل(   1/307ايعفل ٖٛ مثط ايبًٛط، ايفطاٖٝسٟ، ايعني، ( 2

 قؿط ؼت ايصٟ أعين مثطت٘ يكؿط املػتبطٔ ايػؿا٤ ٖٛدفت ايبًٛط ( 3

، ابٔ ايبٝطاض، اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ايبًٛط١ دطّ ْفؼ ع٢ً ًَفٛفًا ايبًٛط

 . 1/225ٚاألغص١ٜ، 

 . 12/197طٟ، ْٗا١ٜ األضب، ايٜٓٛ( 4

 .11/329ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ; 2/551ايسَريٟ، سٝا٠ اؿٝٛإ ايهرب٣، ( 5

 . 12/215ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ( 6
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ٰ  ْلح   پ   ب٬ّةا ٹّىظ ، (9 ٿلة يُُلسكمټ ٲٓلى بٺحٻلنٜ ٺٻمجة٪لد     ٶ، (1 (بٺلًوو
وبنُْْ د هلن ْليا يٻسل٭ ٦ٻل      ، وأيٛة يُسكىظ پځ بنُْْ د ٦ٟى أجرٙ

وپ للاة أڂلل  ، پللة ي٧للّٗ أڂلل  يللمقٹ س ٖلل ة٦د بٺ٧ٟللنو  ، (3 ْللػى بٺحٻللنٜ
يٷللنڀ ٦ٻلل  ْللػىخ بٺحٻللنٜ ؾللث پُللسميى ٶللة٪ّٿٕ يُللٿ  بٺللم جٱ انب 

أع أڀ بٺ لةٌ   (4 ُٞحف پ٥ بٺ٧ُٹ وو٥ٚ ٦ٻ  بنْػةو ٦ٻٳلر جل  بٺٟرلنو   
ٲلللةٸ ، وپ لللاة أيٛلللة أڂللل  يٟلللىل بٺٯلللؤو   ، ه لللةٴ يُلللسكمپنڂ  س بٺٗلللرم 

واڀ غ٧للٹ وپللةل بٺحٻللنٜ وقٓللح  س غؿللى بٺٯللؤوخ ياللىجځ      0  ب٫ّللنبويپي
پللٍّ جٳنبئٿللل  ْلللػى  انب  ٶٿلللة أڀ بنَلللم، (5 (ويٳللسٻځ ج٧ٛلللاٽ ج٧ٛللةً  

وپ لاة أيٛلةً أڀ ب٫ّٻرٯلد ب٪ّٷلٽ     ، (6 بٺحٻّنٜ قلمو و  يسؿلىّٴ پلځ پٷةڂل     
٦ لللمپة وَللل٥ ب٬ُّلللػم ب٩ّلللةپ٥ س ( ټ976-961هلللل /366-357 ٗلللىب٬ُّس 

ٲىٞحد ڂٳٹ اٺر  ب٪ّػةوخ بٺٷحّ٘خ پځ َٯؽ ب٩ّحٹ ٦ّٻلاة ٦ٻل  ٦ػلنيذ    
 .ونٺٵ ٺٗنيجس  وٲنخ ٠ّٿٻ  (7 ٖ ٧اة پځ قٓث ْػى بٺحٻنٜ

وب٬ّسسح٥ الَلسكمبپةذ بٺحٻلنٜ يلى  أڂل  پلځ أوَل٥ بٺطٿلةو بَلسكمبپةً         
                                                 

 )َاز٠ زغط(.  7/226ايفطاٖٝسٟ، ايعني، ( 1

 251ايطاظٟ، كتاض ايكشاح، م; 49املططظٟ، املػطب يف تطتٝب املعطب، م( 2

 )َاز٠ قطظ(. 

 34/179ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ، ; 1/1176فريٚظآبازٟ، ايكاَٛؽ احملٝط، اي( 3

 )َاز٠ األؾ١ٓ(  

 )َاز٠ زبل(  25/275ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ، ( 4

 .566َفٝس ايعًّٛ َٚبٝس اهلُّٛ، م( 5

 .9/321ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ( 6

 .1/555املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 7
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ٮ٧ لمپة  ، حؽ يُٓةو اٺراٽ ج وٲم ٫ُْٹ أهٹ پ ٟٳد ٮؿٕ بٺحٻنٜ وأٖ
   ٝ َللٻرٿةڀ ( 859-891هللل/938-976 ٦لّٙ بنپللّ٘ ٦حلم بٺللى٦ّځ بنوَل

جللځ َلل٧رم بٺ٫للةٮٳي بٺحٻللنٞي ٲةٚللرةً س ٲىٞحللد غللةاإ ج٧للٙ ب٫ّٗللنټ  
وو٧ٚنب ٲٓنو بٺحٻنٜ ٠ّلر ٮىبْل  س اْلةوخ ا  أڂل  ال يٗلٻؽ ٭ّلهب       

  ٝ 0 ٮٻٿللة ٦للى٬ نٺللٵ ٲللةٸ ٭ّللٽ   ، ب٬ّ ٗللث وأڀ ٦ٿٻلل  س بٺحٻللنٜ ٮٳلل
وهللن ، (1 ڂي جللؤڂي جٻللنٞي أڂللة أْللام ٦ٻلل  ڂٯُللي أڂللي جٻللنٞي ٦رّى٢ّللن

وبٺلىبغؽ أڀ  ، ي٧ٷٍ أضى بَسكمبپةذ ْػىخ بٺحٻنٜ س ب٪ّرةخ بٺ٧ةپد
وپللة ٲللمپ ةإ هللن   ، بٺحٻللنٜ وبَللسكمبپةز  ٸّسللةظ ا  لوبَللد پُللسٳٻد    

ٺٻسلللمٺرٹ ٮٳلللٝ ٦ٻللل  َللل٧د بَلللسكمبپة٣ّة وأضلللى نٺلللٵ ٦ٻللل  ب٪ّرلللةخ     
 ل  وپلځ َلٷ اة ڂُُلثَ     بالٲسٗةليد ٺٻٿ ٟٳد ؾس  بٶسُلحر ب٨ّالة پ  

 يٟٻلللٱ ٦ٻلللراٽ بَلللٽ 0 وأهٻلللاة ٶٿلللة ٲلللةٸ بإللويُلللي  ( جٻلللنٞي اٺرالللة
 .(9 (بٺحنيٺٟد 

، (3 وپځ بٺطىوبذ بٺٟحر٧رد س پ ٟٳد ٮؿٕ بٺحٻنٜ پ٧لمڀ بٺًئحلٱ  
ٮللهٶى يللةٲنذ أڀ س ٮؿللٕ    ، وٲللم أْللةو ب٬ّٗللةلو ا  زللنٮىإ ه للةٴ    

    ٰ پلځ   وهلن پلةا ي حل٥   ، (4 بٺحٻنٜ پ٧ةلڀ بٺًيحلٱ وپ لاة ٸّٿلٹ ا  بلٮلة
                                                 

 .94اـؿ٢ٓ، قها٠ قططب١، م( 1

 . 2/538ملؿتام، ْع١ٖ ا( 2

ًٜٚفط ايعٜبل ٖٚٛ َطازف ي٘، ٜٓعط: ايبػتاْٞ، املٓذس األظسٟ، قاَٛؽ ( 3

 . 465عطبٞ/فاضغٞ، م

ٜٓعط أٜها: ابٔ ايفكٝ٘، كتكط ; 98األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 4

ابٔ عبس اؿل، َطاقس ; 87ايعٖطٟ، اؾػطاف١ٝ، م; 104نتاب ايبًسإ، م

 . 435طٚض املعطاض  ماؿُريٟ، اي; 1/220االطالع، 
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وٺللل  ، (1 وٲرلللٹ جلللٹ هلللن ؾػلللى يٟلللحف ٮرُلللرٹ پ للل  بٺًيحلللٱ ، بنو٘
اِنب قٻٝ ّٜٹ وزُُٟٻِّي  بٺًيحٱ0 ٲةٸ ب٪ّٿّ٘ع0 پ اة، بَسكمبپةذ ٥ّد

وهلن پل٥ ب٫ّلٹ يٳسلٹ بٺٳٿلٹ وبٺٗلرحةڀ       ، ج  ڂٯل٥ پلځ ب٩ّلىت وب٪ّٷ لد    
وزىبجلل  ، ولقةڂلل  يللنوش بنَللٳةټ وبٺ٧ٻللٹ  ، وبٺٳِللىلبڀ إلِٮللىبٜ ؾىبوزلل 

وٲللةٸ بٺٯّ٘وي جلةلع اڀ لقةڂلل   ، (9 (أٺٳللي ٭ّلة س ٧ٞلةټ  يٳسلٹ بٺٯلؤو اِنب   
، (3 يٳسللٹ يُاللىت ب٪ّرللةذ وبٺ٧ٳللةوت پللځ بٺحرللر وپللة أٲللةټ پ للاة ٲسٻلل    

وبٺسٗلةويى ٲلم زٷلنڀ جِل      0  ٲةٸ بجځ َنيټ، ويمقٹ أيٛة س بٺسٗةويى
وههب ، (4 (پًوّٰ أَع أَڂ  پٗنّو جسٗةويى ٹّةٺٟ  بٺًبوو0ٰ ٮَٿځ ضٽ  ٲَةٺُنب

ٱ بٺللهع ينغللم س ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٲللةٸ ٦ لل      وهللهب بٺ للن٤ پللځ بٺًئحلل  
يپ ل  ٷّٻلث ٩ّٿرل٥    ، وال ينغم اال س هلهب ب٬ّنٚل٥ قةٖلد   0  بٺًهىع
 .(5 (بنٲٟةو

ب٬ّ ٳٟل٥ بٺٳلىيځ   0  وٮراة أيٛة بٺًٲّٯى بٺهع ٲةٸ ٦   بجځ ٪ةٺث اڂل  
0  ٲللةٸ بجللځ پ٧ٗللنټ ب٪ُّللرّٗ بٺًٲّٯللى   ، (6 (بٺللهع ال ينغللم ٺلل  ڂ٣للّ٘  

پ٧لمڂي ينغلم ٧ّٝلةلڀ بٺلههث     پ ل   ، ْيا أ٦ّى ز ٳّ جل  بنْلرةا   
ؾسل   ، وهن ٦ًيً بٺنغلنل ، ويُٿ  ؾػى بٺًئحٱ، وبٺ ؿةٌ وبٺًئحٱ

                                                 

ٜٓعط أٜها: ايفريٚظآبازٟ، ايكاَٛؽ ; 5/462ايهذطاتٞ، فُع عاض األْٛاض، ( 1

 )َاز٠ ظ٥بل (.  2/889احملٝط، 

 .5/2871مشؼ ايعًّٛ، ( 2

 )َاز٠ ظ٥بل(. 1/889ايكاَٛؽ احملٝط، ( 3

 . 3/243غطٜب اؿسٜح، ( 4

 . 87اؾػطاف١ٝ، م( 5

 لفٛض. ٚامساٙ ايع 20فطس١ األْفؼ، م( 6
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وپ ل  پٗل ن٤   ، ٲرٹ اڂ  بٺٷّّير بن٦ّى ب٬ّٛىوت ج  ب٬ّطٹ س بٺ٧لًخ 
وبٺىبغؽ أڀ بٺ ن٤ بنوٸ هلن ب٬ّنغلنل   ، (1 (يسكه پځ بٺًئحٱ وبٺٷّّير

نٸ وٲلل، س ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٺٳللنٸ بجللځ ٪ةٺللث أ٦للنيإ اڂلل  ال ڂ٣للّ٘ ٺلل    
س ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ پ٧للمڀ بٺًئحللٱ وپللځ ه للةٴ يُؿٿللٹ ا     0 ب٪ّٿللّ٘ع
 .ٮان ٺ موز  ٸّٿٻ  بٺسػةو ا  ب٫ّةوظ ؾرص وغم بٺٟٻث، (9 بلٮةٰ

0 ٲلةٸ ٦ ل  ب٪ّٿلّ٘ع   ، وپځ ب٧ّ٬ةلڀ بٺ ةلوخ ب٬ّنغنلخ ه ةٴ ؾػلى بٺ٧ةجلم  
وّٝن٥ٚ يٳلىت پلځ پ٧لمڀ بٺًئحلٱ غحلٹ ي٧لى٬ ّٚحلٹ ب٧ّ٬لً، س ْل٧ىبا           

وهلي ؾٯلىخ ٦ٻلل    ، بٺ٧ةجلم، س وَلٟ  ٲَٻللرْ   ه لةٴ ؾػلى يُلٿ  ؾػللى   
ٲمو بٺٗٯؿد ّٝٳمبو پة يمقٹ بإلڂُةڀ ٮراة يمي  وٺّٻئ لة پلځ پلةا ه لةٴ     
ٮرٓللىت أو يٗلل ٥ جلل  پللة بؾسللةظ اٺرلل  ٮرللؤزي اٺرلل  بٺ ٯللى بٺٷللطّ٘ ٮرٷٯللراٽ  

ونٶلى پلځ و إ أڂل  غلةاإ س ڂرل٭       ،ويىغ٥ ا  ؾمّإ ال ي٫رٙ وال ي٫لنو 
 .(3 (ب پ٧ىو٬ ه ةٴوهه، وضنيضّٙ وغنُيً أو ٳّن نٺٵ

، وپځ بنڂٟٓد بالٲسٗةليد س پ ٟٳلد ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ هلي بٺًوب٦لد     
وٲلم  ، غلةاذ ٶنٶّلة أو٘ زلًو٤    –ٶٿلة پلىّ ج لة   –ٮسُٿرساة جةٺٯؿٕ

وأؾُځ وٖ٭ ٦ځ ، (4 وٖٯاة بإلٖٟكىع أٶّة ٶنوخ قٗحد وب٧َد
٦ځ ڂٓةٞاة بٺًوب٦ي غةا ٦ م بجځ ب٫ّىبٜ ٮالن س قسلةټ ٶنيپل  ٦لځ     

وزسٗللٹ أؾللنبي ٮللىيّ جللؤؾنبي  0  ٜ ٲللةٸپمي للد ٮللىيّ وٮؿللٕ بٺحٻللن 

                                                 

 .98ٜٓعط أٜها: ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م; 8/54ايططاظ األٍٚ، ( 1

 .435ايطٚض املعطاض، م( 2

 .436ايطٚض املعطاض، م( 3

 .36املػايو ٚاملُايو، م( 4
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ٮؿٕ بٺحٻنٜ وب٬ُّةٮد ا  ههب ب٪ّني ٮىيّ أو٘ يو٤ وٚلى٤ وٴّلٹ   
وٸّٿلٹ  ، (1 (وزٟؿځ ٮرالة بٺىؾل   ، وزُرٹ ٮراة ب٩ّمبوٸ، و٤ّى وٶسةڀ

، ههب بٺل ٕ بٺٷلطّ٘ پلځ ب٧ّ٬لةڂي بٺمبٺلد ٦ٻل  بٺ ٓلةٜ بٺًوب٦لي ه لةٴ         
، نٺلٵ  و٦ٻ  بٺى٪ٽ پلځ ْلؿد بٺ ٗلنٔ اال أڀ س ج٧ٛلاة پلة ي٧لًي      

هللل 947ذ س ؾللمول  ٮللهٶى ب٫ّٓللّٗ أڀ َلل٧رم جللځ َللٻٿةڀ بٺ٫للةٮٳي   
ٲةٚي ٲىٞحد ٶةڂر ٺ  ٚر٧د س ٮؿٕ بٺحٻنٜ جٻ٫ر ٪ٻسلاة  ( ټ854/

وضنيضللد أپللمبل پللځ   ، پللځ ْلل٧ّ٘  (9 َللح٧د أپللمبل  س أؾللم بٺُلل نبذ 
پلة ي٧لّٗ أڀ زٻلٵ بٺٷٿرلد ٶةڂلر      ، (4 وأڀ نٺٵ يٷٯر  ٺُل د  (3 (ٲٿؽ

ٕ  ٶحّ٘خ وأڀ بٺٳٿؽ وبٺ٧ّٓ٘ ٶةڀ يُ ، ًو٤ ه ةٴ پځ ٲحٹ َلٷةڀ بٺٯؿل
 وّٞلللة0 ٲللةٸ ٦ لل  ب٪ّٿللّ٘ع   ، ٶٿللة يللًو٤ س ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ بٺًيسللنڀ     

 .(5 (بٺًيسنڀ ب٬ّس ةهي س ب٩ّنلخ 
وجُللحث هللهب بٺ ٓللةٜ بالٲسٗللةلع ب٪ّطرللص بٺللهع ٶةڂللر زٓللامإ      

ٮٳم أٖحؽ اڂسةغالة ٺّطلٹ پلنولبً پاٿلةً ٺٻموٺلد      ، پ ٟٳد ٮؿٕ بٺحٻنٜ
غحةيلد   ٮٳم أْلةو ب٪ّٿلّ٘ع ا  أڀ   ، ڂهبٴ ّٝة ٠ّحر  پ اة پځ ٚىبئث

                                                 

 . 175اختكاض اقتباؽ األْٛاض، م( 1

شنط ٖٓتؼ إٔ املس ايؿطعٞ يف قسض اإلغالّ نإ ٜػاٟٚ ضبع قاع، ٚيف قٍٛ ( 2

غطاّ، ٚيف املػطب نإ َس ايكُح  812، 5بٞ سٓٝف١ ٜتػع يططًني أٟ ٜػاٟٚ أ

يرت، املهاٌٜٝ  4، 32نًٝٛ غطاّ ٚتكابٌ سٛايٞ  3، 328أٚق١ٝ ٚتػاٟٚ  80ٜػاٟٚ 

 . 75، 74ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ، م

 .95قها٠ قططب١، م( 3

 .95اـؿين، قها٠ قططب١، م( 4

 . 435ايطٚض املعطاض، م( 5
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پځ و٦ٻ  بٺى٪ٽ  (9 (أٺٯةڀ بض ةڀ (1 ههب بٺٯؿٕ س ٦ام بنپّ٘ ٯّٿّم
پللځ ٦للمټ ووول زٯةٖللرٹ ٦للځ پللة ّٟحرلل  بٺموٺللد پللځ ٚللىبئث پللځ زٻللٵ     

اال أڀ هلهإ بإلْلةوخ زلمٺٹ ٦ٻل  بٺٯلةئٙ      ، ب٬ّ ٟٳد س بٺُ نبذ بنقلى  
ٺسػلةوخ جر لاة   ٮٛنيً ٦ځ أڂ  َلة٦م ٦ٻل  ڂٓلةٜ ب   ، س بٺ ٓةٜ بالٲسٗةلع

ٮٳلم  ، وجّٙ ب٬ّ ةٞٱ بنقى  جُحث پة يىزٯل٥ پلځ أوٚلاة پلځ َلٻ٥ ڂلةلوخ      
بٺ٧ميلم   ( ټ989هلل/ 379ذ ج٧لم َل د    نٶى ٖةؾث ٶسةت ؾمول بٺ٧لة  

وهلي  0  پځ پمڀ بنڂمٺٍ وپځ جر لاة پمي لد ٪لةٮٱ وٲلةٸ س ؾميطل  ٦ لاة      
ّٞللة ، ٦للةپىخ يئپاللة ّٟللةو جللنيل بٺللىوټ وب٫ّ٬للىت وپٗللى ، نوبذ ڂ٧للٽ ٶللطّ٘خ

 ٮٛللنيً ٦للځ پللة وول پللځ ٦حللةوخ  ، (3 (نبذ هللنبا پ٧سللمٸ، وبذ ٶللطّ٘خّٟللة
، ٦ م ب٪ّميص أ٦لنيإ ٦لځ بٺحٻلنٜ وبٺًئحلٱ وبٺًٲّٯلى     ( وٸّٿٹ ا  بلٮةٰ 

 .پة ي٧ّٗ أڀ ّٟةو٣ّة ّٟةويذ ؾمول بنڂمٺٍ

                                                 

ّ (، 886-852ٖـ/ 273-238ُس بٔ عبس ايطمحٔ األٚغط )أٟ األَري ق( 1

اؿُٝسٟ، دص٠ٚ ; 13ٜٓعط عٓ٘: ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م

 . 11املكتبؼ، م

 .436ايطٚض املعطاض، م( 2

 . 182َؤيف فٍٗٛ، م( 3
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 التازيخ السياسي لفحص البلوط: ثانيًا

ٳلى    زٓى ب٬ّٗةلو ب٬ّسنٮىخ جځ أيلمي ة ا  أڀ ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ ٶةڂلر پ    
وهللي ٶٿللة پللىّ ج للة ٦حللةوخ ٦للځ ٮؿللٕ أع أو٘ قٗللحد    ، ٬ّمي للد ٲمٺّللد

وهللهب ي٧للّٗ أٶّللة ّٟٿ٧للةذ ويٯرللد بَللسنٞ اة ب٬ًّبو٦للنڀ   ، ٖللة٪ّد ٺٻًوب٦للد
و٭ّللللهب   يللللىل نٶىهللللة س بٺٯسنؾللللةذ  ، وبَللللس٫ٻنب ضىوب٣ّللللة بٺٟحر٧رللللد 

  Ecijaبإلَلنيپرد ؾرلص غلةا نٶلى ب٬ّلمڀ ب٬ّاٿلد بٺٳىيحلد پ لاة ٶبَلسػد         
وّٝة أٶّة وبٲ٧لد ا  بٺٓلٿةٸ پلځ ٲىٞحلد     ، ضٽ ٞٻرٟٻد  Jaenوٲىٞحد وغرةڀ

ٮلةٺىبغؽ أٶّلة ٮُسؿلر پلځ ٲحلٹ ٞلةوٰ       ، و٦ٻ  بٺٟىٰ ب٬ّسػ  ٳّن ٞٻرٟٻد
ان أڀ بنقّ٘ ٬ّة بڂسٗى ٦ٻل  بٺٳلنٜ س پ٧ىٶلد وبلع جىجلةٜ س     ، جځ ييةل

ټ  زٳلمټ ٳّلن اَلسػد وپ لاة أوَلٹ ج٧نضلد ٳّلن        717هل/99وپٛةڀ پځ َ د 
ٮرٿللة َللةو هللن پُللى٦ةً ا     Granadaىڂةٞللدو٪  Malagaٲىٞحللد وپةٺٳللد

 .(9 َةٺٷةً بٺٟىيٱ بٺىوپةڂي بٺٳميٽ (1 ٞٻرٟٻد
وٺٷلځ   ڂ٧لى٬   ، (3 ټ717هل/99ٶةڀ ٮسؽ ٲىٞحد س ْنبٸ پځ َ د

بٺٓاى بٺهع لقٹ ٮر  ٞةوٰ ا  ٞٻرٟٻد وٶٹ پة ٲرلٹ اڂل  ٶلةڀ ٮرالة     
ويلىغؽ ب٪ّػلي أڀ ٞةوٲلةً ٺّٷلځ أڀ يٷلنڀ لقلٹ       ، (4 ټ7111هل/93َ د

                                                 

ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ; 20-19َؤيف فٍٗٛ، أخباض فُٛع١، م( 1

 . 13، 11، 10، 2/9ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب،  ; 42ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

 . 33ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م; 139َؤْؼ، فذط األْسيؼ، م( 2

 . 3/12املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 3

 . 45ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م( 4
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وهللن أپللى ٱّٷللځ س   ، (1 ټ717هللل/99ٻللد س نع بٺٳ٧للمخ پللځ َلل د   ٞٻرٟ
نڀ ٞةوٲةًً   يٻٱ أع پٳةوپد ج٧م اَسػد وٲم ڂٗؿ  ينٺرلةڀ  ، زٳميىڂة
ٲللم ٮى٪للر پللځ بنڂللمٺٍ ٮٯللىٰ غرنْللٵ وَللى أڂللر ا           0ٲللةئنيً
و٦ٻ  ههب ٮبڀ ٮسؽ ب٬ّ ٟٳد بحملٗنوخ جّٙ ٲىٞحد وٞٻرٟٻلد  ، (9 (ٞٻرٟٻد

 .ټ717هل/99وبقى َ دوپ اة ٮؿٕ بٺحٻنٜ ٶةڀ س أ
پللځ بٺٯللة٠ّّٙ ٲللم  ( بٺ٧للىت وبٺّّجللى  ٶللةڀ بَللسرٟةڀ ب٬ُّللٻٿّٙ بنوبئللٹ  

 پ للاٽ ٲللنټ پللىّ ٶٻٿّللة وبٺّّجللى بٺ٧للىت نٺللٵ أڀ، غللى  ؾُللث و٪حسللاٽ 
وال ٺّ للل٥ أڀ يٷلللنڀ ، (3 (ٲلللةٞ ّٙ وڂًٺلللنإ جللل  ؾّٟلللنب بَسؿُللل نإ نٚللل٥ّٝ

 وس نٺلٵ نٶلى بجلځ بالجلةو أڀ بٺ٧لىت     ، ڂًو٭ّٽ ّٝة ي ةَلث پنٞ لاٽ بنوٸ  
 وأ٪سحٟللنب َللٷ نب وزنَلل٧د قٗللحةً جنيلهللٽ ْللح  جللنيلبً وأَوب بٺحٻللميّٙ ٬ّّللة
 .(5 وههب هن بنَةٌ بٺهع َةو ٦ٻر  ڂًوٸ بٺٯة٠ّّٙ بنوبئٹ، (4 (و٢ّنٺنب

ٶةڂر پ ٟٳد ٮؿٕ بٺحٻنٜ بٺ٫ رد ب٫ّٗحد أٵّننغةً غُلم بٺٯٷلىخ   
اال أڀ أ٦للمبل بٺّّجللى ، ان بَللسنٞ اة ٶللنيً پللځ بٺ٧للىت وبٺّّجللى، أ٦للنيإ
ٮلةجځ بٺٯٳرل  ٦ لم ؾميطل  ٦لځ بٺًئحلٱ س       ، ة ٶةڀ أٶطى پځ بٺ٧لىت ٮرا

                                                 

 . 66ايتاضٜذ األْسيػٞ، م( 1

ٜٓعط أٜها: َؤيف ; 42-41اضٜذ، مابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايت( 2

املكطٟ، ْفح ; 2/9ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 19فٍٗٛ، أخباض فُٛع١، م

 .1/260ايطٝب، 

 .1/276املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 3

 .1/63اؿ١ً ايػريا٤، ( 4

ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ اغتكطاض ايعطب ٚايرببط يف األْسيؼ، َؤْؼ، فذط ( 5

 . 139-136، ايتاضٜذ األْسيػٞ، اؿذٞ; 434 – 412األْسيؼ، م
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ٶٿلة أْلةو يلةٲنذ ا  أڀ ٮؿلٕ     ، (1 وأهٻاة جىجى0 ٮؿٕ بٺحٻنٜ ٲةٸ
وپلځ بٺٳحةئلٹ بٺّّجىيلد    ، (9 بٺحٻنٜ ا  ب٩ّن٬ پځ ٲىٞحد يُٷ   بٺّّجى

بٺّٖ َٷ ر س پ ٟٳد ٮؿٕ بٺحٻنٜ ٲحرٻد ٶًڂد بٺّّجىيلد وهلٽ وهلٝ    
ا  أڀ  م بٺحٻلنٞي ؾرلص أْلةو بجلځ بٺٯىٚلي     بٺٳةٚي ب٬ّ هو جځ ٧َر

وبٺٳةٚللي  (3 هللهب بٺٯكلله پللځ بٺّّجللى ي سُللث اٺرلل  بٺٳةٚللي بٺحٻللنٞي   
وپ للاٽ ٲحرٻللد ٖللمٮنوخ   ، (4 ٯّٿللم جللځ أ٦ّللم جللځ قٻلل٭ بٺٷًڂللي     

بٺّٖ ز سُث ا  ٖمٮنوخ جځ ٢ًّيلر جلځ ٚلىع جلځ يغرلٵ       بٺّّجىيد 
 ڂًٺللنب ٖللمٮنوخ پللځ ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٮ ُُللحر ب٬ّ ٟٳللد   (5 جللځ پللةل٪رٍ

وأيٛلللة ٲحرٻلللد پُلللٟةٞد بٺّّجىيلللد ڂُلللحد ا  پُلللٟةٞد پلللځ    ، اٺلللراٽ
وپځ ڂًٸ پلځ  ، (7 پ اٽ ج ن لٺرٽ جةنڂمٺ0ٍ ٲةٸ بجځ ؾًټ، (6 ويلبغد

وهلٽ ي سُلحنڀ ا  پٷ ةَلد     (8 يٛةً ٲحرٻلد پٷ ةَلد بٺّّجىيلد   پځ بٺّّجى أ
     ٍ پ لاٽ  ، (9 جځ ووَٟ٭ جځ ٸّر  جځ ٚلىع جلځ يغرلٵ جلځ پلةل٪ر

                                                 

 .138كتكط نتاب ايبًسإ، ( 1

 . 89-88األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 2

 . 404تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م( 3

 .241ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 4

 . 496ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 5

;  498مػاب ايعطب، عٔ قب١ًٝ َػطاط١ ايرببط١ٜ ٜٓعط: ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْ( 6

 .6/117;  ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، 498م

 .498مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 7

 . 4/244ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 8

 .496ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 9
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 ٍ ٍ   وج للن، (1 ج للن وبڂُللنٌ جةنڂللمٺ  (9 َللٻٿد ب٧ّ٬للىوٮّٙ جللحّٗ بنٮٟلل
وس پٳمپلد بٺٳحةئلٹ بٺ٧ىجرلد     وَرؤزي بٺٷنيټ ٦ځ ب٬ّٓةهّ٘ پ اٽ الؾٳةً

ٲلةٸ بجلځ ؾلًټ    ، بٺّٖ َلٷ ر س پ ٟٳلد ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ ٲحرٻلد ٪لةٮٱ      
ٍ  ولبوهلٽ ، ٦لٵّ  جلځ  ٦ٻٳٿد جځ بٺٓةهم جځ ٪ةٮٱهٽ   پ٧ىوٮلد  جةنڂلمٺ

 جلځ  بٺٳرةڂلد  جځ أَٻٽ ج ن0 پ اٽ ٲىٞحد ٻّةٸ س ب٩ّن٬ س، جة٨ّاٽ
و٦ٻلل  هللهب ٮللبڀ پمي للد ٪للةٮٱ وهللي ٲٗللحد ٶللنوخ ٮؿللٕ     ، (3 (٪للةٮٱ

وٶللةڀ پ للاة بٺ٧ميللم پللځ ب٬ّٓللةهّ٘    ، بٺحٻللنٜ ڂُُللحر ا  هللهإ بٺٳحرٻللد  
 .بٺهيځ َرؤزي بٺٷنيټ ٦ اٽ الؾٳةً
 ب٪ّلةس  جلځ  ٦ٿلىو  جلځ  جٻلي  وهٽ ج ن، وپځ بٺ٧ىت أيٛة ٲحرٻد جٻ 

 ب٧ّ٬للىو٬ نٚلل٥ب0ّ٬ جةنڂللمٺٍ جٻللي ولبو0  ٲللةٸ بجللځ ؾللًټ، ٲٛللة٦د جللځ
 ال، أڂُللةّٞٽ ٦ٻلل  بٺرللنټ ا  ه ةٺللٵ وهللٽ، ٲىٞحللد جٓللٿة ّ جلة٨ّاٽ 
ٝ  جةٺ٧ىجرلد  ٺٷلځ ، جةٺٻٟر رلد  بٺٷلنيټ  ٸُّ نڀ ، ووغلة٭ّٽ  ڂُلةإهٽ ، ٮٳل
أع أڀ اٲٻلرٽ  ، (4 (بٺرلنټ  ا  بٺٓلةخ  أٺرلد  يلؤٶٻنڀ  وال، بٺٛر٭ ويٳىوڀ

وٱّلة يُل٦ّٔي بالڂسحلةإ ٲلنٸ بجلځ      ، جٻ  س ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ ڂُلحد اٺلراٽ    
ٱّلة ي٧لّٗ ؾلةٮ٣نب    ، ٶّٽ ال ٸُّ نڀ بٺٻٟر رد أع بٺٻ٫د بالَحةڂردؾًټ ا

ٶٿلة ز٧لّٗ أڀ   ، ٦ٻ  جلمبو٣ّٽ و  ٹّسٻٟلنب جُلٷةڀ بٺلحنيل بنٖلٻرّٙ     

                                                 

ايعًٝاٟٚ، بٓٛ ٚاْػٛؽ ٚزٚضِٖ ; 497ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 1

 . َٚا بعسٖا 126ايػٝاغٞ ٚاإلزاضٟ ٚايفهطٟ يف األْسيؼ، م

 .2/180ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعُاٍ، ( 2

 .329-328مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 3

 . 443مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 4
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وٺ٧لٹ  ، ب٬ّ ٟٳد ٶةڂر قةٺرد وهٽ پَځْ ڂًٺنهلة و٦ٿىوهلة ٮ ُُِلحر اٺلراٽ    
بجځ ؾًټ ٲٗمهٽ ٦ مپة نٶى أڀ ٭ّػد أهٹ ٮؿٕ بٺحٻلنٜ هلي ٪لّ٘    

 ٮؿللٕ أهللٹ ٺ٫للد ٨ّلل٥ پللځ ٲّللم وٳّللځ0  ٭ّػللد أهللٹ ٲىٞحللد ان ٲللةٸ
 أقلى   ٺ٫لد  أٶّلة  يٳلنٸ  ٶلةل  ٲىٞحلد  پځ وبؾمخ ٺرٻد ٦ٻ  وهي بٺحٻنٜ
 أهلٹ  ّٝػلةووخ  ٮةڂل  ، بٺلحنيل  پلځ  ٶطّ٘ س وهٷهب، ٲىٞحد أهٹ ٺ٫د ٪ّ٘
، (1 (زؤپٻل   پلځ  ٦ٻل   ٹّٯل   ال زحلمينيً  ٺ٫سلاة  زسحلمٸ  أقى  دجؤپّ بٺحٻمخ

ٺلنب ٲىٞحلد وأَلاٿنب    وهٽ أيٛةً ٢اى پځ جر اٽ ج٧لٙ ب٬ّٓلةهّ٘ ٱّلځ ڂً   
 .س ب٪ّىٶد بٺ٧ٻٿرد ٮراة ٶٿة َرؤزي

وب٬ّنيؾ٣د ب٩ّميىخ جةٺهٶى ه ة أڀ پ٣٧ٽ بٺ نبؾي وب٬ّنب٥ٚ بٺسةج٧لد  
وّٝة يىغل٥ نٺلٵ   ، ٺٯؿٕ بٺحٻنٜ َُٿرر جؤ٨ّةا بٺٳحةئٹ بٺّٖ ڂًٺساة

ا  أڀ پ٣٧ٽ بٺُٷةڀ بنٖلٻرّٙ بٺلهيځ ٶلةڂنب ٮرالة ٲلم هػىوهلة أض لةا        
ئٺلل٭ ٮّاللنٸ اڂلل  ج٧للم هًٺّللد ٺللهويٱ س     وس نٺللٵ يٳللنٸ پ ، بٺٯللسؽ

ٲله٬   ټ ولقنٸ ٞلةوٰ ا  اَلسػد  717هل/99پ٧ىٶد وبلع جىجةٜ َ د 
.. ٮاىجللنب ا  .بهلل بٺى٦للث س ٲٻللنت بٺ٧ٻللنظ ٬ّللة وأوإ أٲؿللٽ س بٺحٻللم    

ٍ   ، ٞٻرٟٻد وهلن پلة ٮُلؽ بالةٸ ٺٻٯلة٠ّّٙ      ، (9 (و٪ٻّٳلنب پلمبئځ بنڂلمٺ
ٮٷلةڀ ڂلًو٭ّٽ   ، ةاوبأڀ ي ًٺنب ّٰسلةويځ ٶرل٭ پلة ْل    ( بٺحٻميّٙ ب٩ّمل

ووّٝللة أڀ ، ٦ٻلل  ْللٷٹ ٮّللةپر٥ ٲحٻرللد پللځ أغللٹ بٺس ةٖللى وبٺس٧ةٚللم  
بٺموٺد ْلػ٧ر ٦ٻل  نٺلٵ ٶلي يُلاٹ بالَلس٧ةڂد ّٞلٽ ٦ لم ب٪ّةغلد          

 .ي٦ٿةا ٲحةئٻاٽ( ٦ځ ٞىيٱ ٱّطٻراٽ
                                                 

 . 1/31اإلسهاّ يف أقٍٛ األسهاّ، ( 1

 .19أخباض فُٛع١، م( 2
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  زٓللام پ ٟٳللد ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ أؾللمبضةً ٶللحّ٘خ ٞرٻللد ٦ٗلللىع        
( ټ1737-998هل /499-316 وب٫ّنيٮد( ټ998-755هل /316-138 بإلپةوخ

ٲىّٞللة پلځ ٲىٞحللد ٱّللة غ٧للٹ  0 وبٺلىبغؽ أڀ نٺللٵ ي٧للنل ٺُلححّٙ أو٭ّٿللة  
٪ لل  ب٬ّ ٟٳللد بٺللّٖ ٶةڂللر ز٧للع 0 وضةڂراٿللة، ٲحٛللد بٺموٺللد ٦ٻراللة ٲنيللد

جطىوب٣ّلللة ب٧ّ٬مڂرلللد وبٺًوب٦رلللد لٮللل٥ َلللٷةٶّة ا  بالجس٧لللةل ٦لللځ بٺٯلللّٕ   
و٭ّلهب ڂىبهلة   ، وب٬ّٓةٶٹ وب٪ّىوت ؾٯة٢لةً ٦ٻل  پٗلة٪ّاٽ بالٲسٗلةليد    

ٽ زٻللٵ ب٬ّللمخ زُللّ٘ س وٶللث بٺموٺللد ٮٷةڂللر زللمٮ٥ بٺٛللىبئث س پ٣٧لل
ٶٿة ٶةڂر زىَٹ ب٬ّٳةزٻّٙ پلځ أج ةئالة ٺٻٿٓلةوٶد س    ، (1 بٺُ نيد اٺراة

ٮٳللم أْللةو بجللځ ؾرللةڀ ا  أڀ بنپللّ٘  ، ٦ٿٻرللةذ بٺ٧ُللٷىيد س بٺط٫للنو
ٯّٿم جځ ٦حم بٺى٦ّځ بنوَٝ بَس ٯى بٺ ةٌ ٺٻ٫ًو پ٥ بج ل  بنپلّ٘   

٦حم بٺى٦ّځ ٮٷةڀ أڀ قىظ پلځ أهلةن   ٦حم بٺى٦ّځ جځ ٯّٿم جځ 
پٳةزلللٹ بْلللّٔٶنب س بٺٳسلللةٸ ا   477ٮؿللٕ بٺحٻلللنٜ س هلللهإ بٺ٫لللًوخ  

 Galiciaغةڂث غرّ بإلپةوخ س ٪ًوخ غٻرٳرد
 9). 

وّٛٷلٽ پنٲل٥ ٮؿلٕ    ( ټ1791-1737هلل/ 484-499 وس ٦ام بٺٟنبئ٭
بٺلّٖ   (3 بٺحٻنٜ جةٺٳىت پځ ٲىٞحلد أٖلحؿر زةج٧لد ٺموٺلد جلّٗ غالنو      

                                                 

 .436اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م( 1

ٜٓعط أٜها: ابٔ ; 272ّ  (، م880-846ٖـ/ 267-232املكتبؼ )يًشكب١ ( 2

 .  2/109صاضٟ، ايبٝإ املػطب، ع

 بٔ اهلل عبٝس بٔ دٗٛض بٔ قُس بٔ دٗٛض اؿعّ ٞأب بٓٛ دٗٛض ْػب١ إىل( 3

ايهًيب َٛىل بين  عبس٠ أبٞ بٔ ايػفاض عبس بٔ و٢ٝ بٔ ايػُط بٔ قُس

أ١َٝ، قاضت إيٝ٘ ض٥اغ١ قططب١ بعس اْتٗا٤ اـالف١ األ١َٜٛ ٚناْت ٚفات٘ 

 ٖـ462 قططب١ َٚا هاٚضٖا ست٢ غ١ٓ سهُِٗ ٚاغتُط 1043ّٖـ/435غ١ٓ

 =ّ، ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ زٚي١ بين دٗٛض: ابٔ سعّ، ضغا٥ٌ ابٔ سعّ،1069/
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ٍ  پځ پسنَٟد وٲ٧د قنيٸ زٻٵ ب٬ّمخ ٺسٓٿٹبپسم ڂٯننهة   ٢ّسلم ، بنڂلمٺ
 وْللىٲةً، ( Sierra Morenaپنوي للة َللّ٘ب بٺٓللةوّبذ غحللٹ ؾسلل  ٻّللةالً
 ٲلىت  ؾسل   و٪ىجلةً ،  Rio Guadalquivirبٺٷلحّ٘  بٺنبلع ٶّى پ ةج٥ ؾس 
وأٖحؿر پ ةٞٱ پسنَلٟد بنڂلمٺٍ س ٦المهٽ ؾىپلةً أپ لةً      ، (1 (اَسػد

ٮراللة بٺُللٷر د وبنپللځ وبڂس٧ٓللر ب٪ّرللةخ ٣٧ّ٬للٽ ي٦ٿللةا بٺٟنبئلل٭ وَللةلذ 
   .(9 بالٲسٗةليد ج٧م أڀ أپځ بٺسػةو ٦ٻ  أپن٭ّٽ

وٲم بقسٻٯر بنپنو ج٧م وٮةخ أجن ب٪ًّټ جځ غالنو ٮلةقسٻ٭ أواللإ   
٦ٻلل  ب٪ّٷللٽ پللة ٮُللؽ باللةٸ ٺٻٿللؤپنڀ ٸّرلل  جللځ نع بٺ للنڀ ؾللةٶٽ      
ٞٻرٟللد وٶللةڀ ٞةپ٧للةً جٛللٽ ٲىٞحللد ا  ڂٯللننإ ٮٳللةټ جللةٺًؾ٭ ٳّنهللة        

 ٦Almodovar del Rioٻ  ؾٗځ ب٬ّلموو  وبَسن 
بٺنبٲل٥ جلةٺٳىت    (3 

ؾسلل  وٖللٹ ا  أجللنبت ٲىٞحللد پللة ي٧للّٗ أڂلل    (4 پللځ ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ
و٦ مپة أؾٍ ؾةٶٽ ٲىٞحد ٦حم ب٬ّٻلٵ  ، بَسن  ٦ٻ  ٮؿٕ بٺحٻنٜ

                                                                                                

; اؿُٝسٟ، دص٠ٚ املكتبؼ، 608ـ2/602; ابٔ بػاّ، ايصخري٠، 204ـ2/203=

; ابٔ 53ـ52املطانؿٞ، املعذب، م; 38; ايهيب، بػ١ٝ املًتُؼ، م29م

ابٔ عصاضٟ، ; 57-1/56ٔ غعٝس، املػطب، اب; 34ـ2/30، األباض، اؿ١ً ايػريا٤

ابٔ اـطٝب، ; 440ـ23/439، ; ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب187ـ3/185، ايبٝإ املػطب

عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف ; 4/204ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 147ـ2/140، أعُاٍ األعالّ

 .  30ـ2/20األْسيؼ، عكط ايطٛا٥ف، 

 .21/ 2ا٥ف، عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط ايطٛ( 1

 . 220ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م( 2

ٖٚٛ أسس اؿكٕٛ ايكطٜب١ َٔ قططب١، ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ( 3

 .258م

 ٜٓعط اـاضط١. ( 4
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،  Sevillaجللځ غاللنو جللة٫ّٟى بَللس ػم جللحّٗ ٦حللةل ؾٷللةټ اْللحرٻرد     
م بجلځ نع بٺ لنڀ   ٮؤوَٹ ب٧ّ٬سٿم جځ ٦حلةل ٲلنخ ٺٻلمٮة٤ ٦لځ ٲىٞحلد ٚل      

٦ للمهة بڂٷٓللٯر ڂنبيللة بجللځ ، وهللن پللة بٚللٟى بنقللّ٘ ا  بالڂُللؿةت
٦حلللةل بٺلللهع ٶلللةڀ يٟٿللل٥ أيٛلللة جٛلللٽ ٲىٞحلللد ا  ڂٯلللننإ ٮةٲسؿٿالللة   
وبَللسن  ٦ٻراللة وٚللٿاة ا  لويٻسلل  وب٦سٳللٹ ٦حللم ب٬ّٻللٵ جللځ غاللنو     
وأوَٻ  پٳرمبً ا  اْحرٻرد پ ارةً جهٺٵ ؾٷٽ جّٗ غانو ٺٳىٞحلد وپلة   

 .(1 ټ1769هل /469دغةووهة ونٺٵ َ 
اال أڀ ب٬ّللؤپنڀ جللځ نع بٺ للنڀ   يُسُللٻٽ ٮؤقلله يلل ؿّٙ بٺٯللىٔ   
ٺنيَسرنيا ٦ٻ  ٲىٞحد پىخ أقى  ٮؤوَٹ أؾلم وغةٺل  ب٬ّلم٦ن ب٪ّٷلٽ     
جځ ٦ٷةْد بٺهع بَسٟة٤ ٮ٧نيً پمب د ب٬ّمي د وٲسٹ ٱّلطٻّٙ بجلځ ٦حلةل    
ٮراللة ول٦للة ا  جر٧للد ب٬ّللؤپنڀ جللځ نع بٺ للنڀ بٺللهع لقٻللاة س پنٶللث    

ټ اال أڂلل    يا للؤ ٞللنينيً ان زللنس س بٺُلل د  1775هللل/467َلل د ٣٦للرٽ 
ڂٯُاة وبَسٿى بجځ ٦ٷةْد ٸّٷلٽ ٲىٞحلد وپلة غةووهلة جةَلٽ جلّٗ نع       

اال أڀ أهلةن ٲىٞحلد   يىٚلنب جلةجځ ٦ٷةْلد ٮكلةٞحنب بجلځ        ، (9 بٺ نڀ
٦حلةل بٺلهع أَللى٤ س لقن٭ّلة وٲسللٹ بجلځ ٦ٷةْلد وغ٧للٹ وٺلمإ ٦ٻراللة       

نڂمٺٍ پىخ أقلى  ا  ڂٯلنن بٺموٺلد    وجهٺٵ ٦ةلذ ٲىٞحد وپسنَٟد ب
ضٽ پمّ ڂٯننإ ٺرٓٿٹ پ٣٧ٽ ب٬ّ لةٞٱ ب٩ّ نجرلد پلځ أوبٚلي     ، (3 بٺ٧حةليد

                                                 

; 261-3/255ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 614-2/607ابٔ بػاّ، ايصخري٠، ( 1

إ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ; ع146ٓ-145/ 2، ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ

 .29-2/28عكط ايطٛا٥ف، 

 .2/155ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ; 273-268ابٔ بػاّ، ايصخري٠، ( 2

 =عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ،; 2/155ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ( 3
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ونٺللٵ جُللحث    Cuencaلويٻللد ٞٻرٟٻللد ٺرٗللٹ ڂٯللننإ ؾسلل  ٲنڂٷللد   
پلة   (1 (ټ1785-1747هل/478 -467 ٧ٚ٭ ؾةٶٿاة بٺٳةلو جځ نع بٺ نڀ

 .ي٧   لقنٸ پ ٟٳد ٮؿٕ بٺحٻنٜ ٠ّر ؾٷٽ بإلپةوخ بٺ٧حةليد
اال أڀ بنيللةټ بٺ٧ٗللرحد جللمأذ ٢ّللم ٢ني٭ّللة ٦ٻلل  ٲىٞحللد وبنڂللمٺٍ  

هللل/ 579-458بنوَللٝ ج٧للم َللٳنٜ ٞٻرٟٻللد  جرللم بٺٯنڂُللن بٺُللةلٌ    
وس ، (3 وبؾسلمبټ بٺٗللىب٤ جر لل  وجللّٙ ب٧ّ٬سٿللم جللځ ٦حللةل  (9 ټ1765-1178

                                                                                                

  2/61ايطٛا٥ف،  عكط=

 .2/71عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط ايطٛا٥ف، ( 1

ابٔ ; 169-4/156ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ غكٛط طًٝط١ً: ابٔ بػاّ، ايصخري٠، ( 2

; 180-2/179ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ،  89-84ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، 

 .   448-4/447; املكطٟ، ْفح ايطٝب،4/207ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، 

 حايكً فػاز شيو يف ايػبب ٚنإأؾاض اؿُريٟ إىل غبب شيو بكٛي٘: )( 3

 يف ايهطٜب١ أزا٤ عٔ اؾتػٌ املعتُس فإٕ، املعتُس ٚبني ايطاغ١ٝ بني املٓكعس

، املط١ٜ قاسب قُازح ابٔ بػعٚ فٝ٘، ٜؤزٜٗا عازت٘ قاضت ايصٟ ايٛقت

 ٚقتٗا، عٔ اإلتا٠ٚ أزا٤ شيو ألدٌ فتأخط شيو، بػبب ٜسٜ٘ يف َا ٚاغتٓفازٙ

 ٢ًع ظٜاز٠ اؿكٕٛ بعض فطًب ٚتؿطط غهبًا، ايطاغ١ٝ فاغتؿاط

 داَع إىل ايكُطٝذ١ اَطأت٘ زخٍٛ يف فػأٍ ايتذ٢ٓ، يف ٚأَعٔ ايهطٜب١،

ٌٍ َٔ فٝ٘ يتًس قططب١  ايكػٝػٕٛ بصيو إيٝ٘ أؾاض سٝح بٗا، نإ مح

 عٓسِٖ، َٚعع١ٍُ َٓ٘، ايػطبٞ اؾاْب يف ناْت نٓٝػ١ٍ ملهإ ٚاألغاقف١،

 مبس١ٜٓ املصنٛض٠ اَطأت٘ تٓعٍ إٔ ٚغأٍ األععِ; اؾاَع عًٝٗا املػًُٕٛ عٌُ

 املصنٛض، اؾاَع إىل َٓٗا فتدتًف بٗا تٓعٍ قططب١، َس١ٜٓ غطبٞ ايعٖطا٤

 املٛنع شيو ٚفه١ًٝ ايعٖطا٤، ْػِٝ طٝب بني ايٛالز٠ تًو تهٕٛ ست٢

 ايعٖطا٤، يف بايٛالز٠ عًٝ٘ أؾاضٚا األطبا٤، إٔ ٚظعِ، اؾاَع َٔ املٛقٛف

 ٚنإ ،ٟزٜٗٛ بُٝٓٗا بصيو ٚغفط، باؾاَع ايكػٝػٕٛ عًٝ٘ أؾاض نُا

 عٓس َٔ ب٘ دا٤ َا ببعض املعتُس ٜسٟ بني فتهًِ فطشيٓس، البٔ ٚظٜطًا

 =ايكٍٛ، يف ايٝٗٛزٟ ي٘ فأغًغ شيو، مجٝع َٔ عباز ابٔ فأٜأغ٘ قاسب٘،
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ٯّةوٺلد بَللس٧ىب٘ ٺٻٳللنخ ٲللةټ بٺٯنڂُلن بٺُللةلٌ ٯّٿٻللد پللمپىخ پللځ   
نڂلللمٺٍ ؾسللل  وٖلللٹ ا  پمي لللد  ٞٻرٟٻلللد بقلللّٰٔ ٮرالللة أوبٚلللي ب 

س ب٩ّ لنت ووٲل٭ ٦ٻل  ْلةٞيا بٺحؿلى و٦ٿلٹ ٦ٻل           Tarifaٞىي٭
ٶّللث و١ّىيللث ٶللٹ پللة پللىّ ٦ٻرلل  وبڂسُلل٭ بٺللًوو٤ وبحملةٖللرٹ ضللٽ ٦للةل  

و٬ّة ٶةڂلر پ ٟٳلد ٮؿلٕ    ، (1 ٢ةٮىبً لوڀ أڀ يُس٥ٟ أؾمبً أڀ ي٧ّٔٚ 
بٺحٻنٜ زٳ٥ ا  ب٩ّ نت پځ ٞٻرٟٻد و٦ٻ  بٺٟىيلٱ جر لاة وجلّٙ ٲىٞحلد     

 .ني يُسح٧م أڀ ڂة٭ّة ڂٗرث پځ ههإ ب٪ّٿٻدٮ
ٶللةڀ بٺٳللةلو جللځ نع بٺ للنڀ بٺللهع ٮٳللم پٻٷلل  س ٞٻرٟٻللد زنغلل  ا      

وجللم٦ٽ پللځ بٺٯنڂُللن بٺُللةلٌ ؾللةوٸ بَللس٧ةلخ ڂٯللننإ   Valenciaجٻ ُللرد
٦ٻلل  پ للةٞٱ ْللىٰ بنڂللمٺٍ ٮللن  ؾىيللً جللځ ؾٷللٽ جللځ ٦ٷةْللد پمي للد 

ٶٿلة   –س ٲىٞحلد  وٶةڀ ب٧ّ٬سٿم جځ ٦حةل َلحٱ أڀ ٲسلٹ أجلنإ    ، ٲٻ٧د وجةؼ
ٮؿةوٸ بٺطؤو نجر  وبَس٧ةلخ ٲىٞحد وپلة ؾن٭ّلة پلځ جلّٗ ٦حلةل اال       –پى ج ة

أڀ أهةن ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ زٗلموب ٺل  وأَلىوإ وج٧طلنب جل  ا  ب٧ّ٬سٿلم جلځ          
وههب ي٧ّٗ أڀ أهلةن ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ وٮٛلنب ب٫ّٛلن٤ ا  ڂٯلنن       ، (9 ٦حةل

 .رٻردجّٗ نع بٺ نڀ وٮٛٻنب بٺحٳةا ٠ّر ؾٷٽ جّٗ ٦حةل ؾٷةټ اْح

                                                                                                

 فأْعهلا ٜسٜ٘، بني ناْت قرب٠ عباز ابٔ فأخص وتًُ٘، مل مبا ٚؾافٗ٘=

( بكططب١ غًآَهٛ فكًب ب٘ ٚأَط، سًك٘ يف زَاغ٘ فأيك٢ايٝٗٛزٟ،  ضأؽ ع٢ً

; 2/221ٜٓعط أٜهًا: ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ; 288ايطٚض املعطاض، م

ْكط اهلل، تاضٜذ ايعطب ; 4/357املكطٟ، ْفح ايطٝب، ; 25اؿًٌ املٛؾ١ٝ، م

 . 217-216ايػٝاغٞ يف األْسيؼ، م

 .143ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م; 26ابٔ اـطٝب، اؿًٌ املٛؾ١ٝ، م( 1

 .179-2/177باض، اؿ١ً ايػريا٤، ابٔ اال( 2
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جٳرر ٲىٞحد وپ ٟٳلد ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ جرلم جلّٗ ٦حلةل ا  أڀ زٟلنوذ        
ا   Almoravides، Losبنوٚلللة٤ س بنڂلللمٺٍ پلللة ؾلللمب جلللة٬ّىبجّٟٙ 

 هلللل484وس َللل د ، (1 س بنڂلللمٺٍ Talfas، Losاَلللٳةٜ لوٸ بٺٟنبئللل٭
ټ َةوذ ٲنبذ پىبجٟرد ٳّن ٲىٞحد وبٮسسؿنهة وٲسلٹ ؾةٶٿالة بٺٯلسؽ    1791/

وٶلةڀ ٮلسؽ ب٬ّلىبجّٟٙ    0  ةل وس نٺٵ يٳنٸ بجځ أجلي يو٤ جځ ب٧ّ٬سٿم جځ ٦ح
ضللٽ ٮللسؽ (ټ1791پللةوٌ   ٺٳىٞحللد پللځ ٖللٯى َلل د أوجلل٥ و٤ّللةڂّٙ وأوج٧ٿةئللد   

وجللهٺٵ ، (9 (جرةَللد وأجللهخ وؾٗللځ بٺللحنيٜ وب٬ّللمووخ وبٺٗللكّ٘خ وْللٳنوخ 
 .أٖحؿر ٮؿٕ بٺحٻنٜ ٚٿځ أپنيٴ بٺموٺد ب٬ّىبجٟرد
ٝ  و٦ٻ  بٺلى٪ٽ پلځ ٢ّٷلځ ب٬ّلىبجّٟٙ پلځ بٺُلرٟىخ بن        ڂلمٺٍ بنوَل

اال أڀ ب٬ّ ٟٳللد بٺنبٲ٧للد ا  بٺٓللٿةٸ پللځ ٲىٞحللد  ( ٲىٞحللد وپللة ؾن٭ّللة 
وجلهٺٵ  ،  Castillaؾس  ٞٻرٟٻد ٖةوذ هلمٮةً ٺ٫لةوبذ پٻلٵ ٲٓلسةٺد    

٠ّنٸ ٻّلةٸ ٲىٞحلد ا  ض٫لى ج٧لم أڀ ٶلةڀ ٞرٻلد ب٬ّلمخ بٺُلةجٳد ج٧رلمبً          
ټ َلةوذ ٲلنخ   11113هلل/ 577ٮٯي َل د ، ٦ځ پُىؼ بٺ٧ٿٻرةذ بٺ٧ُٷىيد

ن أوبٚي ٲٓسةٺد وٚلىت ب٪ّٗلةو ٦ٻل  پمي لد ٞٻرٟٻلد ضلٽ       پىبجٟرد ٳّ
و٦ٻ  أضى نٺٵ ٲةپر بٺٳنبذ بٺٳٓسةٺرد ّٛٿٻد ٶلحّ٘خ  ، (3 ٦ةلذ ٢ةٮىخ

ټ بَللسٟة٦ر قني٭ّللة بٺنٖللنٸ ا  پٓللةو٬ ٲىٞحللد     1115هللل/579َلل د
وڂٓللث جللّٙ بٺٯللىيٳّٙ ٲسللةٸ ٦ رلل٭ َللٳٝ قنيٺلل  بٺ٧ميللم پللځ ٲللةلخ        

                                                 

ٜٓعط عٔ بٛاعح  قها٤ املطابطني ع٢ً زٍٚ ايطٛا٥ف: عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف ( 1

 .339-2/337األْسيؼ، عكط ايطٛا٥ف، 

 .154األْٝؼ املططب، م( 2

 .162ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م( 3
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وس َ د ز٥ُ و٧ّلٍ  0  وس نٺٵ ٲةٸ بجځ ٦هبوع، ب٩ّرّ ب٬ّىبجٟي
پةيللد ٚللىت بٺ٧للمو ٦ٻلل  ڂ٣للى ٲىٞحللد ٮكللىظ اٺرلل  ٯّٿللم جللځ پللًلن 
ج٧ُٷىإ وڂٓحر ب٪ّىت وّّٖ ب٬ُّٻٿنڀ ٮةَسٓام بنپّ٘ ٯّٿلم جلځ   

.. وپةذ پځ بنپىبا ٳّن بٺطٿلةڂّٙ پلځ وغلنإ ب٬ّلىبجّٟٙ و٥ّٻلد      .پًلن
    ٍ .. ٮٷللةڀ پٗللةجةً ٣٦رٿللةً وقٟحللةً    .ٶللحّ٘خ پللځ ب٪ّٓللٽ وأهللٹ بنڂللمٺ

ٗٹ ب٫ّلّّ جلؤپّ٘ ب٬ُّلٻٿّٙ ٦ٻلي ٮلن  ٲىٞحلد بنپلّ٘ أجلة         وبز، غُرٿةً
.. ونيللةټ پللځ وٖللنٺ  بٶسُللؽ بٺ٧للمو بنوٸ     .جٷللى ٸّرلل  جللځ زةْللٯّٙ   

 Baezaٖللةؾث ب٩ّنٺللد ٮٻؿللٱ ّٚاللد جرةَللد 
.. ٮٷةڂللر ٺٻللىوټ أيٛللةً .(1 

اڀ وٖلنٸ ب٩ّلرّ بٺٳٓلسةن ا     ، (9 (وبَسٓام قٻلٱ پلځ ب٬ُّلٻٿّٙ   
  َللرٟى ٦ٻلل  پ٣٧للٽ   پٓللةو٬ ٲىٞحللد ضللٽ بغسرةؾلل  جرةَللد ي٧للّٗ أڂلل    

ب٬ّ للةٞٱ بٺنبٲ٧للد ا  بٺٓللٿةٸ پللځ نٺللٵ پللة ي٧للّٗ أڀ ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ   
 .وأ٦ٿة٭ّة ٶةڂر پُىؾةً ٺسٻٵ ب٪ّىوت

ټ ؾللمضر ضللنوخ ٦ةوپللد س ٲىٞحللد ٦ٻلل  ب٪ّٷللٽ      1197هللل/514وس َلل د
ب٬ّىبجٟي هةغٽ بٺ ةٌ قني٭ّة پٳى بٺٳٗى وٶّحلنإ وأؾىٲلنب لوو ب٬ّلىبجّٟٙ    

أؾللمبش هللهإ بٺطللنوخ أٚلل٧ٯر   وؾُلل ة پللځ، (3 وأقىغللنهٽ پللځ ٲىٞحللد

                                                 

ب١، بٝاغ١ إسس٣ َسٕ نٛض٠ دٝإ اييت تكع ع٢ً مخػني َٝال َٔ قطط( 1

 . 15ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م

 .4/61ايبٝإ املػطب، ( 2

ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ ثٛض٠ أٌٖ قططب١ ع٢ً املطابطني: ابٔ األثري، األْسيؼ ( 3

; 63ابٔ اـطٝب، اؿًٌ املٛؾ١ٝ، م; 329-328َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

 . 83-3/82عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، 
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بٺ ٯنن ب٬ّىبجٟلي س بنڂلمٺٍ بنوَلٝ ان ٮٳلم ب٬ّىبجٟلنڀ بٺٳة٦لمخ بٺٓل٧حرد        
ٮٛلنيً ٦لځ أڀ زٻلٵ بنؾلمبش   زٷلځ ج٧رلمخ       ، بٺّٖ ٺّٷځ أڀ زُةڂمهٽ

 .٦ځ أڂ٣ةو ڂٗةو  ٲٓسةٺد ب٬ّسنبغموڀ ا  بٺٓٿةٸ پځ ٲىٞحد
ڂلمٺٍ  ټ هة٥ّلر بٺٳلنبذ بٺٳٓلسةٺرد پ ٟٳلد بن    1199هل/594ٮٯي َ د 

بنوَٝ ووٖٻر ا  ٻّةٸ ٲىٞحد ٮكلىظ اٺلراٽ ب٬ّىبجٟلنڀ ووٖلٻنب ا      
ضلللٽ ٦لللةولوب ب٭ّػلللنټ َللل د  ، (1 غرلللةڀ ٱّلللة بٚلللٟىهٽ ا  بالوزلللمبل ٦ لللاة 

ټ ٮةٺسٳنب پ٥ ب٩ّرّ ب٬ّىبجٟي بٺلهع ٢ّٷلځ پلځ هًٺّسلاٽ وأَلى      1131هل/596
بٺنبٲ٧للد ا  بٺٓللٿةٸ پللځ    (9 أؾللم ٲللةل٣ّٽ ضللٽ زسح٧للنهٽ ا  ٲٻ٧للد وجللةؼ     

وزٷللىو هػللنټ بٺٳللنبذ بٺٳٓللسةٺرد ٦ٻلل  ب٬ّ ٟٳللد ٮٯللي  ، (3 ٻللنٜٮؿللٕ بٺح
ټ ٦لّّذ بٺٳلنبذ بٺٳٓلسةٺرد غحلةٸ بٺٓلةوبذ وبغسٿ٧لر       1133هلل/ 598َ د

ا  بٺٓللٿةٸ پللځ ٲىٞحللد س وٲللر ب٪ّٗللةل ٮللؤپى پٻللٵ ٲٓللسةٺد جةڂسُللة٬    
ؾٳللنٸ بٺٳٿللؽ وبٺٷللىوټ وبٺًيسللنڀ و٪ّ٘هللة پللځ بٺللًوو٤ ٮُللةل بٺى٦للث جللّٙ   

  ا  ب٪ّٗنڀ وب٩ّحلةٸ وبَلسٿى ب٩ّلرّ    ب٬ُّٻٿّٙ وهػىوب بٺُانٸ وبٺٳى
بٺٳٓسةن س يؾٯ  وهلن ٸّلىٰ ب٬ّلًبو٤ وبٺٳلى  ؾسل  وٖلٹ ا  پٓلةو٬        

 .(4 اْحرٻرد ضٽ بوزموب ا  ٞٻرٟٻد
زًبپ ر ههإ بنؾمبش پ٥ بٶّرةوبذ پسنيؾٳد أٖرحر ّٞلة بٺموٺلد   

 Almohades،Losب٬ّىبجٟرد س ب٫ّ٬ىت ٦ٻ  أيمع ب٬ّنؾميځ
وهلن  ، (5 

                                                 

 .81-4/80ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 1

 .86-4/85ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 2

 ٜٓعط اـاضط١. ( 3

 141/ 3عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، ( 4

 =ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ تًو األسساخ، ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف( 5
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، پځ بٺٳن  س بنڂمٺٍ ٦ٻ  ب٫ّىوظ ٦ٻ  َلٻٟساٽ  پة ْػ٥ بٺ٧ميم
وبٺللهع ياٿ للة هللن بنؾللمبش س ٲىٞحللد وپللة ؾن٭ّللة وبڂ٧ٷةَللة٣ّة ا    

 ٜ ضللةو أهللةن ٲىٞحللد   ټ1144هللل/539ٮٯللي َلل د  ، پ ٟٳللد ٮؿللٕ بٺحٻللن
وجةي٧نب بٺٳةٚي ٦ّلميځ جلځ ٯّٿلم جلځ ٦ّلميځ وٞلةولوب ب٬ّلىبجّٟٙ        

رلل  جللځ ٪ةڂرللد س وٶللةڀ بٺللنبن ب٬ّىبجٟللي ٸّ، وأقىغللنهٽ پللځ ب٬ّمي للد
پلځ غةڂحل  ٶلةڀ    ، ٪ىت بنڂمٺٍ يٗةو٤ ب٬ّس٫ٻحّٙ ٮ٧ةل ألوبغل  ٳّنهلة  

ٲم ٠ّلةٺ٭ پل٥ پٻلٵ ٲٓلسةٺد      (1 َر٭ بٺموٺد أ٦ّم ب٬ُّس ٗى جځ هنل
                                                                                                

زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ، عٓإ; 403-275ايتاضٜذ، م=

 . 354-3/156، ٚاملٛسسٜٔ

ٖٚٛ آخط أَطا٤ بين ٖٛز يف األْسيؼ بعس غكٛط غطقػط١ شٖب إىل ايفْٛػٛ ( 1

ايػًٝطني ًَو قؿتاي١ ٚيٕٝٛ ضأ٣ فٝ٘ غٝف ايسٚي١ سًٝفًا أفهٌ ٚعكس 

كابٌ ؼايفًا َع٘ بإٔ ٜتٓاظٍ ي٘ عٔ سكٔ ضٚط١ ع٢ً إٔ ٜٓهٟٛ ؼت يٛا٥٘ َ

سكٕٛ يف طًٝط١ً َٚٓاطل أخط٣ غطب األْسيؼ، بٝس إٔ املًو ايٓكطاْٞ مل 

هس َٔ ٜكبٌ بػٝف ايسٚي١ مما انططٙ يًبكا٤ يف بعض أَالن٘ بطًٝط١ً 

ٜٚعًل ايصٖيب ع٢ً شيو بكٛي٘ )ٚب٦ؼ يًعاملني بسال (، ٚبكٞ يف طًٝط١ً 

غ١ٓ بهع١ أعٛاّ إىل قاَت ثٛض٠ يف قططب١ يف أٚاخط أٜاّ املطابطني 

ّ  فاغتسعٛا غٝف ايسٚي١ بٔ ٖٛز يٝتٛىل إَاض٠ قططب١ ٚعٓسَا 1144ٖـ/539

ٌّ مل ميض أٜاّ قال٥ٌ ست٢ ثاض عًٝ٘ ايكططبٕٝٛ ففّط ْادًٝا بٓفػ٘ إىل  س

دٝإ، ٚمل ًٜبح بٗا ٖٞ األخط٣ إال ٜػريًا ست٢ اغتسعاٙ أٌٖ غطْاط١ فتٛد٘ 

َّ إيٝٗا َع ث١ً َٔ دٓسٙ بعهِٗ َٔ ايٓكاض٣ فايتك٢ باؾٝ ُٖع ـ املطابطٞ ٚ

ّٝإ، ٚيف  ُٜفًح يف زخٛهلا فطدع إىل قاعست٘ د ٚقتٌ ايعسٜس َٔ دٓسٙ ٚمل 

ّ  قاَت ثٛض٠ مبطغ١ٝ فتٛد٘ إيٝٗا غٝف ايسٚي١ بٔ ٖٛز يف 1145ٖـ/540غ١ٓ 

مجاز اآلخط٠ ٚبكٞ فٝٗا ست٢ ٖامجٗا ايٓكاض٣ يف ؾعبإ َٔ ْفؼ ايػ١ٓ 

ز، ٜٓعط ايتفاقٌٝ: ابٔ فٗعّ املػًُٕٛ ٖعمي١ ؾٓٝع١ قتٌ فٝٗا ابٔ ٖٛ

ابٔ ; 1132ّٖـ/ 527ٚهعًٗا يف غ١ٓ  230-229ايكطإ، ْعِ اؾُإ، م

 =قاٍ 439-2/438ابٔ غعٝس، املػطب، ; 250-2/248األباض، اؿ١ً ايػريا٤، 
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وايبا نٺٵ بڂٓٱ أهلةن ٲىٞحلد   ، ولقٹ ٲىٞحد جم٦ٽ پځ پٻٵ ٲٓسةٺد
بٺٳةٚلي  0 جّٙ بٺٳن  بٺطنيضلد بٺلّٖ زىيلم اؾٷلةټ َلرٟى٣ّة ٦ٻرالة وهلٽ       

، وَلر٭ بٺموٺلد جلځ هلنل    ، وبجځ ٪ةڂرد بٺنبن ب٬ّىبجٟي، ٦ّميځبجځ 
وٺٷځ بنقّ٘ وجلم٦ٽ پلځ بٺ ٗلةو  بَلسٟة٤ بٺس٫ٻلث ٦ٻرالة وٺٷ ل           
يُسٿى ٞنينيً ان   يٟرٳنب پ ٣لى ب٩ّ لم بٺ ٗلةو  س پمي سلاٽ ٮطلةووب      
ج  وز٫ٻث ٦ٻراة بٺٯىيٱ ب٬ّئيم ٺٻٳةٚي بجځ ٦ّميځ اال أڀ بجځ ٪ةڂرلد  

٦ لمهة ٮ٧لٹ   ، د پىخ أقى  وٞىل بجلځ ٦ّلميځ  ٢ّٷځ پځ لقنٸ ٲىٞح
بنقّ٘ پة ٮ٧ٻ  ؾٷةټ بٺٟنبئ٭ بٺُةجٳّٙ جؤڀ أوَٹ ا  پٻلٵ ٲٓلسةٺد   
يٟٿ٧  س ٲىٞحد ٮؤوَٹ ٲنخ ٢ّٷ ر پځ اوغلة٤ بجلځ ٦ّلميځ ولقلٹ     

وٶللةڀ بجللځ ٪ةڂرللد  ، بٺٳٓللسةٺرنڀ ب٬ّمي للد وبَللسحةؾنب غةپ٧اللة وأَللنبٲاة  
ّّ ب٩ّللرّ ب٬ّنؾللمع وس نٺللٵ بنض للةا ٦لل،  ڂللهبٴ يللمبٮ٧اٽ س ٲٗللحساة

ٮ٧ مپة ٦ٻٽ ب٬ّٻٵ بٺٳٓسةن جلهٺٵ وأ  أڀ يالةلڀ بجلځ    ، ا  بنڂمٺٍ
 .(1 ٪ةڂرد ٺرٷنڀ َمبً ٺحنيلإ وأڀ ٸّٷٽ ٲىٞحد زةج٧ةً ٺ  وجة٨ّ 

وقنيٸ پمخ ؾٷٽ ٸّر  جځ ٪ةڂرد ٺٳىٞحد بٟٚىإ ب٬ّٻٵ بٺٳٓلسةن  
، بٺس ةيٸ ٦ځ بٺ٧ميلم پلځ ب٪ّنبٚلى بإلَلنيپرد بٺنبٲ٧لد ٻّلةٸ ٲىٞحلد       

ضلٽ    Ubedaوجرةَد وأجلمإ   Andujarز ةيٸ ٺ  ٦ځ ؾٗځ أڂموغى ٮٳم
ٞةٺح  ّٚرةڀ ٱّلة لٮل٥ بجلځ ٪ةڂرلد ا  بٺلّٔلل س اغةجسل  وأقله يٯٷلى س         

                                                                                                

-14/448ايصٖيب، غري، ; يبٝٛتقتً٘ ايٓكاض٣ يف َعطن١ ايػًو شٚٚ ا=

 . 175-2/173;  ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 449

األْسيؼ يف ، 4/301اإلساط١، ; 230-2/229، ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ( 1

 .82-77ْٗا١ٜ املطابطني َٚػتٌٗ املٛسسٜٔ، م
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بٺس٧ةوڀ پ٥ ب٬ّنؾميځ ٚم أٞٿة٤ ب٬ّٻٵ بٺٳٓسةن ٮلههث ا  ٪ىڂةٞلد   
 .(1 ټ1148هل/543پځ أغٹ نٺٵ اال أڂ  زنس س َ د

لقٻ  بٺ ٗلةو  ج٧لم َل د     وأْةو بجځ ٪ةٺث ا  أڀ ٮؿٕ بٺحٻنٜ
وبٺللىبغؽ أڀ نٺللٵ ؾللمش س أيللةټ واليللد ٸّرلل  جللځ   ، (9 ټ1145هللل/547

٪ةڂرد ب٬ّىبجٟي ٺٳىٞحلد نڀ جرةَلد وأجلمإ هلي بنٲلىت ا  ٲىٞحلد پلځ        
 .ٮؿٕ بٺحٻنٜ

و٦ٻ  بٺلى٪ٽ پلځ ٢ّٷلځ ب٬ّنؾلميځ پلځ بَلس٧ةلخ ٲىٞحلد پلځ أيلمع          
ر ٮرٿلة  اال أڀ ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ جٳرل   ، (3 ټ1148هل/543بٺ ٗةو  س َ د

ٮٳم أْةو بجځ ٦هبو  ا  ، ټ1155هل/557يحمو جرم بٺ ٗةو  ؾس  َ د
( ټ1169-1199هلل/  558-594 أڀ ب٫ّٻرٯد ب٬ّنؾمع ٦حم ب٬ّئپځ جځ ٦ٻي

ټ أجلللة ييلللم ٦حلللم بٺلللى٦ّځ جلللځ  1155هلللل/٦557لللّٙ ٦ٻللل  ٲىٞحلللد َللل د 
ٮ٧ لمپة وٖلٹ اٺرالة قلىظ پل٥ ب٬ّنؾلميځ ا  ؾٗلځ بٺحٟلىوظ          ّٜرر

ٮراة بٺ ٗةو  لپلىهٽ بهلل ز٧لة  وٮلسؽ بهلل جل       وپة يٻر  پځ ب٪ّٗنڀ بٺّٖ
٦ٻراٽ ًّٞبئٽ ْلس  وٖلؿح  بٺ ٗلى ٦ٻل  پلة يلىبل ويسلؤز  وهلًټ بٺٳٿلٝ          
بٺٻ٧ّٙ ٖةؾث جٟىوظ ضٽ ز٫ٻث ٦ٻ  ب٪ّٗځ ب٬ّلهٶنو ج٧لم نٺلٵ وأقله     

.. ضٽ زنب  ٪ًو بجځ ّٜرلر پلځ   .ٮر  بٺٳٿٝ ب٬ّهٶنو وج٧ص ج  ا  پىبٶّ
 (4 ٦ٻراة پ اة ؾٗځ پ سلنو وب٬ّلموو  ٲىٞحد ٺح٧ٙ ب٪ّٗنڀ وڂةي٭ّة وز٫ٻث 
                                                 

ابٔ اـطٝب، اإلساط١،  ; 42ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م( 1

 . 333/ 3، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، عٓإ; 4/302

 . ١20 األْفؼ، مفطس( 2

 .42ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م( 3

 .258ٖٚٛ سكٔ قطٜب َٔ قططب١، ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 4
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 .(1 (و٪ّ٘ ة وقةٞث ب٪ّٛىخ ّٚٿر٥ ههب بٺٯسؽ
وجهٺٵ ٮٳم ٦ةلذ پ ٟٳلد ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ پلىخ أقلى  ا  ب٬ُّلٻٿّٙ       

وٲللم ز٧للًي پىٶللً   ، اال أٶّللة أٖللحؿر زةج٧للد ا  وبن ٲىٞحللد ب٬ّنؾللمع   
بٺموٺللد ب٬ّنؾميللد س بنڂللمٺٍ بنوَللٝ ٦ للمپة ڂٳللٹ پىٶللً ب٪ّٷللٽ پللځ       

ٲىٞحد ان أٖمو ب٫ّٻرٯد ٦حلم ب٬ّلئپځ أپلىبً جلهٺٵ وج٧لص ا        اْحرٻرد ا 
 بج   بٺُلرم أجلي ي٧ٳلنت ينَل٭ جةالڂسٳلةٸ اٺرالة ٮنٖلٻاة س ْلنبٸ َل د         

أڀ 0  وٲم أْةو بجځ أجي ٖةؾث بٺٗنيخ ا  نٺلٵ جٳنٺل   ، ټ1161هل/557
ان ، زٷنڀ پٳلىب ٺمپلى جةنڂلمٺٍ ٶٯ٧لٹ جلّٗ أپرلد ّٞلة س ٲلميٽ ؾٳحلاة         

 ٍ  (9 (وأڀ زٷللنڀ أْلل٫ةٸ بن٦ٿللةٸ پُللسٳىخ ٮراللة  ، هللي پسنَللٟد بنڂللمٺ
ٮُةل ب٭ّموا س أوغةئاة ج٧م أڀ ٺحطر أ٦نبپةً ٞنيٻلد پُلىؾةً ٺٻٯلّٕ و٦لةل     

وٺ٧لٹ نٺلٵ بڂ٧ٷلٍ بٷّةجرلةً ٦ٻل  بنوٚلة٤ س       ، (3 اٺراة بٺٷطّ٘ پځ أهٻلاة 
 .ب٬ّ ةٞٱ بٺٳىيحد پ اة پطٹ ٮؿٕ بٺحٻنٜ
ٲةپلر   ټ1169هلل/  565ٮٯلي َل د   ، اال أڀ نٺلٵ   يُلسٿى ٞلنينيً   

بٺٳنبذ بٺٳٓسةٺرد ّٝاة٥ّد پسنَٟد بنڂلمٺٍ وبقّٔٲلنب بنڂلمٺٍ پلځ     
ضلٽ    Algeciraأٲٗةهة ا  أٲٗةهة ؾس  وٖلٻنب ا  ب٩ًّيلىخ ب٫ّٛلىبا   

وٲم بَسٿىذ ٦ٿٻرةذ بٺٷلى  ، (4 ا  بٺحؿى وٲسٻنب وَحنب ضٽ بڂُؿحنب

                                                 

 . 54ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م( 1

 .  197تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م( 2

 .392/ 3 ،زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، عٓإ( 3

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ ; 422ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م( 4

 .110املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م
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وبٺٯللى جللّٙ ب٩ّللةڂحّٙ ٞرٻللد ٦ٗللى ب٫ّٻرٯللد ب٬ّنؾللمع ينَلل٭ جللځ ٦حللم    
وبٺلللهع يحلللمو أڀ ٶلللنيً پلللځ     ، (1 (ټ1184-1169هلللل/ 587-558 ب٬ّلللئپځ

ب٩ّلللةڂحّٙ   يُلللس٥ٟ أڀ ي٫لللّ٘ ب٫ّةوٞلللد ٦ٻللل  بنو٘ جٓلللٷٹ ٶلللحّ٘    
ٮةَلللسٿى ٢ّىٶلللً بٺٳلللنبذ ب٬ّنؾميلللد س ٲىٞحلللد وبَلللسٿىذ بٺ٫لللةوبذ      
بٺٳٓسةٺرد ٦ٻ  أٞىبٮالة بٺٓلٿةٺرد پلة ي٧لّٗ أڀ پ ٟٳلد ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ        

ةوٴ ٠ّنٺلر  بٺّٖ ٢ٻر ٞرٻد ب٪ّٳث بٺُلةجٳد ج٧رلمخ ٦لځ َلةؾةذ ب٧ّ٬ل     
 .س ههب بٺ٧ام ا  ض٫ى

 وس ٦ام ب٫ّٻرٯد ب٬ّ ٗنو جةهلل ي٧ٳنت جځ ينَ٭ جلځ ٦حلم ب٬ّلئپځ   
ْامذ پ ٟٳلد ٻّلةٸ ٲىٞحلد ٠ّلنٸ پالٽ      ( ټ1198-1184هل/587-595 

نٺللٵ أڀ ب٫ّٻرٯللد ب٬ّنؾللمع ٲللىو أڀ ينغلل  ٚللىجد ٶللحّ٘خ ا  پٻللٵ        
كلىظ  ٮ، ٲٓسةٺد جُحث ٪ةوبز  ب٬ّسٷىوخ ٦ٻ  ٲىٞحد وپ ةٞٳاة بٺٓلٿةٺرد 

وٶةڂلر ٲٻ٧لد وجلةؼ بٺنبٲ٧لد ا  ب٩ّ لنت بٺٓلىٲي       ، ټ1194هلل/ 591َ د 
پځ ٞٻرٟٻد وبٺٓٿةٸ بٺٓىٲي پځ ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ هلي ب٪ّلم بٺٯةٖلٹ      

پ لاة ٦ُلٷى ب٬ّٻلٵ      Alarcosجّٙ ب٬ُّٻٿّٙ وٲٓسةٺد وس ؾٗځ بنوٴ
وپللځ ٲىٞحللد  ، ټ(1914-1158هللل/ 611-553 بٺٳٓللسةن بٺٯنڂُللن بٺطللةپځ 
جٳرةلخ ب٫ّٻرٯد ب٬ّ ٗنو ولبوذ وؾ  پ٧ىٶد  بڂٟٻٳر بٺٳنبذ ب٬ّنؾميد

ؾةپرللد ٢ّٷللځ ب٩ّللرّ ب٬ّنؾللمع قني٭ّللة پللځ ٢ًّيللٱ ٖللٯن٬ ب٩ّللرّ    
بٺٳٓللسةن وٮللىّ ب٬ّٻللٵ بٺٳٓللسةن ٠ّللر غلل ؽ بٺ٣للنيټ س ٦ٓللىيځ پللځ     

                                                 

ٜٓعط األسساخ يف األْسيؼ يف عكط  أبٞ ٜعكٛب ٜٛغف بٔ عبس املؤَٔ: ( 1

 . 130-95/ 3، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، عٓإ
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 .(1 أٖؿةجد ا  ٞٻرٟٻد
ټ ٲةل ب٬ّ ٗنو ب٬ّنؾمع ٦ّٻد أقى  بقّٰٔ 1196هل/593وس َ د 

ا  بٺٓلللٿةٸ   Talaveraحّ٘خٮرالللة أوبٚلللي ٲٓلللسةٺد ووٖلللٹ ا  ٞٻللل
   ٝ ضللٽ ا  وبلع   Mageritبٺ٫ىجللي پللځ ٞٻرٟٻللد ضللٽ بّٟلل  ٳّللن ٮّللىي

ونٺللٵ س بَللس٧ىب٘ ٺٻٳللنخ ضللٽ بوزللم ٳّللن        Guadalajaraب٪ّػللةوخ
 .(9 وپىّ جٳىٞرد واْحرٻرد  Uclesأٲٻرّ

ويّٓ٘ ٦ ةڀ ا  أڀ هلهإ ب٧ّ٬لةوٴ بٺلّٖ قةٚلاة ب٬ّ ٗلنو ب٬ّنؾلمع         
ٸّللىي ب٬ّنؾللموڀ قني٭ّللة أيللد أوب٘ نبذ  زُللٯى ٦للځ ڂسللةئع پُللسٳىخ و   

وٺٷ  للة ڂللى  أڀ ب٪ّٿللنيذ ب٬ّنؾميللد أقللىذ ا  ؾللّٙ پللځ       ، (3 ْللؤڀ
                                                 

عٔ َعطن١ األضى: ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ٜٓعط ايتفاقٌٝ ( 1

ابٔ خًهإ، ; 207-206املطانؿٞ، املعذب، م; 394-389ايتاضٜذ، م

ابٔ عصاضٟ، ; 27اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م ; 9-7/6ٚفٝات األعٝإ، 

ابٔ أبٞ ظضع، ضٚض ايكططاؽ، ; 222-217ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م

ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ; 12/1056ٜذ اإلغالّ، ايصٖيب، تاض; 229-220م

ايٝافعٞ، َطآ٠ اؾٓإ، ; 13/14ابٔ نجري، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ; 24/332-335

; 1/443املكطٟ، ْفح ايطٝب، ; 330-6/320ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 3/363-364

عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط ; 192-2/187ايػالٟٚ، االغتككا، 

 .  214- 197/ 3ٛسسٜٔ، املطابطني ٚامل

ّ: ابٔ األثري، 1196ٖـ/593ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ غع٠ٚ املٓكٛض املٛسسٟ غ١ٓ ( 2

ابٔ ; 207املطانؿٞ، املعذب، م; 394األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف ; 227-226عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م

 .230-3/229ٔ، األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜ

 . 3/220عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، ( 3
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َٳنٜ بٺ٧ميم پځ ب٬ّلمڀ بنڂلمٺٍ و٦ٻل  وأَلاة ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ وجرةَلد        
وأجلللهإ وغرلللةڀ ان أڀ ٶلللٹ ب٬ّئْلللىبذ ٶةڂلللر زنٚلللؽ أڀ زٻلللٵ ب٬ّ لللةٞٱ  

 .أٖحؿر ٺٳٿد َةئ٫د جرم پةٺٵ ٲٓسةٺد ٺنال ول٤ ب٬ّنؾّٙ ٭ّة
-1198هلللل/617-595 اال أڀ ب٫ّٻرٯلللد بٺ ةٖلللى ٺلللميځ بهلل ب٬ّنؾلللمع 

٦لځ ْلئوڀ    (1 بٺهع قٻ٭ أجةإ بڂ٫ٓٹ ّٛنبلش وٲ٧ر جبٮىيٳرد( ټ1913
ٮنغلللم بٺ ٗلللةو  ٮىٖلللد الَلللسا ة٬ ٪لللًوهٽ ٺموبٚلللي   ، بنڂلللمٺٍ

بإلَنيپرد الَرٿة وأڀ ب٬ّٻٵ بٺٳٓسةن بٺٯنڂُن بٺطةپځ ٶةڀ يسلنٰ ا   
هلل/  676ٮؤْةو بجځ أجلي يو٤ أڂل  س َل د   ، بالڂسٳةټ پځ هًٺّس  س بنوٴ

بنقحةو پځ بنڂمٺٍ أڀ بٺٯنڂُن بٺطةپځ پٻلٵ ٲٓلسرٻد    ټ بزٗٻر1979
ٺ٧   بهلل يٯسٵ جلحنيل بإلَلنيټ ويٛلىت ٦ٻل  ٲىبهلة و٦ٻل  ؾٗلنٶّة        
يٳسٹ بٺىغلةٸ ويُلّٓ بٺ ُلةا وبنپلنبٸ ٮةَلس٫ةش أهٻلاة جةٺ ةٖلى أپلّ٘         

نبذ ٶطرٯلد ٳّلن ٲٓلسةٺد    ٦ مهة ٦لّّ بٺ ةٖلى ب٬ّنؾلمع جٳل    ، (9 (ب٬ّئپ ّٙ
 Salvatierraوٲلللةټ ّٝؿةٖلللىخ پمي لللد ْلللٻحٟىخ

بٺلللّٖ ٶلللةڀ ب٩ّلللرّ ( 3 
بٺٳٓسةن يالةغٽ پ لاة أوبٚلي ب٬ُّلٻٿّٙ و٢ّٷلځ پلځ بٲسؿةپالة وٺٷلځ         

و٦ لللمهة هحلللر ، (4 هلللل/678ج٧لللم ؾٗلللةو وغالللم ٶلللحّ٘ ونٺلللٵ َللل د 
بٺ ٗللىبڂرد پللځ ٶللٹ ؾللمت ٺ ٗللىخ پٻللٵ ٲٓللسةٺد س ٦ّٻللد بزُللٿر  

 وقللىظ0  أْللةو ب٬ّىبٶٓللي ا  نٺللٵ جٳنٺلل     وٲللم، جةٺٟللةج٥ بٺٗللٻرّٓ 
                                                 

ٜٓعط عٔ أسساخ إفطٜك١ٝ يف عٗس ايٓاقط املٛسسٟ: عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف ( 1

 . 281-3/250األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، 

 .234-233األْٝؼ املططب، م( 2

 .344ريٟ، ايطٚض املعطاض، مٖٚٞ أسس سكٕٛ قًع١ ضباح، اؿُ( 3

ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ ; 261ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م( 4

 . 344اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م ; 238املططب، م
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 پلځ  أغةجل   پلځ  پُلس ٯىًب  بٺلىوټ  جلنيل  ٲةٖلرد  ا  -بهلل ٺ٧ ل  -بنلٮ ّ
 ٥ّلن٤  ٺل   ٮةغسٿ٧لر ، پ لاٽ  خبٺ ػلم  ونوع وٮىَلةٶّٽ  بٺلىوټ  ٣٦ٿةا
 ا  ڂٯلللّ٘ جٻللل٩ ؾسللل ، (1 بٺُلللةټ وپلللځ ڂٯُلللاة ب٩ًّيلللىخ پلللځ ٣٦رٿلللد

 بٺّّْل نڂي  جلل  ب٧ّ٬لىو٬  أو٪لځ  جلنيل  ٖةؾث پ٧  وغةا، بٺٳُٟ ٟر رد
 .(3 و٢ّٷ نب پځ بٲسؿةټ ٲٻ٧د وجةؼ وبالَسرنيا ٦ٻراة ( 9 (-بهلل ٺ٧  -

قللىظ ب٫ّٻرٯللد بٺ ةٖللى ب٬ّنؾللمع ، وٶللىل ٮ٧للٹ پللځ ٲحللٹ ب٬ُّللٻٿّٙ
جٳنبز  ٬ّنبغاد بٺسؿةٺ٭ بٺ ٗىبڂي بٺلهع ٶلةڀ جٳرلةلخ بٺٯنڂُلن بٺطلةپځ      

ټ س پنٚل٥  1919هلل/ 679وٲلم بٺسٳل  بٺٟىٮلةڀ َل د     ، نقه بٺطؤو پ لاٽ 
وٮراللة قُللى  ، جةٺ٧ٳللةت يٳلل٥ جللّٙ پللمي ّٖ غرللةڀ وٲٻ٧للد وجللةؼ    ٦للى٬ 

و٦ٻل  اضلى هلهإ ب٬ّنٲ٧لد     ، وٲسٹ أ٦مبلبً ٶحّ٘خ پ اٽ، ب٬ّنؾموڀ ب٧ّ٬ىٶد
و  ي٧م س پٳموو لوٺلد ب٬ّنؾلميځ ٦ّةيلد بٺط٫لنو     ، ز٫ّ٘ پرًبڀ بٺٳن 

 .(4 بنڂمٺُرد پځ هػٿةذ بٺ ٗةو 
ن ج٧للم نٺللٵ ؾللةوٸ بٺٯنڂُللن بٺطللةپځ بَللسطٿةو بٺ ٗللى ٮًؾلل٭ ٳّلل     

اال أڂل      (5 جرةَد وأجهإ و٢ّٷځ پځ بالَسرنيا ٦ٻراٿة وٶّث پةٮراٿة
يسٿٷځ أٶطى پځ نٺٵ الپسنيا أيمياٽ جةٺ٫ ةئٽ وبڂسٓلةو بنوجالد ٺٷطلىخ    

                                                 

ٜطدح قكل نتاب املعذب إٔ ايكٛاب األملإ ٚشيو الؾرتانِٗ آْصاى ( 1

 (. 5ٖاَـ ) 228تًو اؿ١ًُ، م

 .234املعذب، م( 2

 . 238-237ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م( 3

اؿُريٟ، ايطٚض ; 230ملعٜس َٔ ايتفاقٌٝ ٜٓعط: املطانؿٞ، املعذب، م( 4

ابٔ اـطٝب، ; 240-239ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، ; 416املعطاض، م

 َٚا بعسٖا.  491اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م; 270، م2أعُاٍ األعالّ، م

 .240ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م; 236م املطانؿٞ، املعذب،( 5
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 .(1 وز٧ٯځ ب٩ّطص ٮىغ٥ ٢ةٮىبً ا  ٞٻرٟٻد
لقٻللر لوٺسللاٽ س پىؾٻللد  أڀ هًٺّللد ب٬ّنؾللميځ س بٺ٧ٳللةت ٶةڂللر

ٻي ٦ٻ  بٺُٻٟد جّٙ أَلىخ  ٮٓث ٖىب٤ لبق، پځ بٺ٧ٛ٭ وبالٳّنيٸ
وس بنڂلللمٺٍ ٠ّٯلللًذ بٺٳلللن  بحملٻرلللد ٺنيڂٯلللىبل  ، جلللّٗ ٦حلللم ب٬ّلللئپځ 

جةٺُللٻٟد س ّٰسٻلل٭ ب٬ّ للةٞٱ وبٺطللنوخ ٦ٻلل  ب٬ّنؾللميځ ٦ٻلل  ڂٯللٍ       
اال أڀ أقٟىهلة ٦ٻل    ، بٺٗنوخ بٺّٖ غىذ س أوبقلى ٦الم ب٬ّلىبجّٟٙ   

ٯّٿلم ٦حلم بهلل جلځ ٯّٿلم جلځ       يأجل ٲىٞحد وپة غةووهة هلي ؾىٶلد   
-691 ب٬ّنؾللمع قٻلل٥ جر٧للد بٺ٧للةلٸ   بٺللهع م ب٬ّللئپځينَلل٭ جللځ ٦حلل  

ول٦للة ٺ ٯُلل  قٻرٯللد ٺٻٿنؾللميځ وأٞة٦لل  أهللٹ    ( ټ1196-1994هللل/694
و٠ّلةٺ٭ پل٥    ةَي نڂ  ب١ّههة پٳىبً ٺل  وٺٳث جةٺحرّ، وأجمخ وجرّةَد غرّةڀ

 .(9 ټ1996هل/693بٺ ٗةو  ونٺٵ َ د 
ڂل   ٦حم بهلل بٺحرةَي ضنيضد أ٦نبټ ٶةڀ پلځ أهلٽ ڂسةئػالة أ    ؾىٶدٺحطر 

ٮٯلي  ، پام ٺٻ ٗةو  بٺُرٟىخ ٦ٻل  بٺ٧ميلم پلځ ب٬ّلمڀ وب٪ّٗلنڀ ب٬ّاٿلد      
ټ ٲةټ ب٬ّٻٵ بٺٳٓلسةن ٮىڂةڂلمو بٺطةٺلص جلةؾسنيٸ ؾٗلځ      1996هل/693َ د 

ٜ   (4 وأقىظ بٺ ةٌ ٮر  ا  ؾٗځ ٪ةٮٱ (3 ٲحةٺد ب٬ّ ر٥ ، پځ ٮؿلٕ بٺحٻلن
وس زٳلميىڂة  ، وبٺّٖ يحمو أڂ  ؾس  نٺٵ بٺنٲر ال زًبٸ جؤيمع ب٬ُّلٻٿّٙ 

ٖٿنل پ ٟٳد ٮؿلٕ بٺحٻلنٜ جنغل  هػٿلةذ بٺ ٗلةو  ٦ٻل  بٺلى٪ٽ        أڀ 
                                                 

 .3/324عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، ( 1

ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ سطن١ ايبٝاغٞ: ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ ( 2

ايسضٜٚـ ٚايعًٝاٟٚ، زضاغات يف تاضٜذ املسٕ ; 273-271املٛسسٜٔ، م

 . 149-145م (،1األْسيػ١ٝ غًػ١ً ضقِ )

ٖٚٛ َٔ اؿكٕٛ ايٛاقع١ مشاٍ قططب١، عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ( 3

 (.1ٖاَـ ) 3/360عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، 

 .3/362عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، ( 4
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وٲلم أْلةو   ، پځ ٚىبو٣ّة ي٧نل ا  جُةٺد بنهلةن س بٺلمٮة٤ ٦لځ أوٚلاٽ    
0 بإللويُلللي ا  نٺلللٵ ٦ لللم ؾميطللل  ٦لللځ ؾٗلللځ وپمي لللد ٪لللةٮٱ جٳنٺللل  

وؾٗللځ ٪للةٮٱ ؾٗللځ ؾٗللّٙ وپ٧ٳللٹ غٻرللٹ وس أهٻلل  ٲّللمخ و٦للًټ       
بٺللىوټ ٮرٷسٯللنڀ ّٞللٽ س وغللنيلخ وؾللًټ وٶللطّ٘ب پللة زُللى  اٺللراٽ َللىبية   

اقللىبغاٽ ٦للځ أوٚللاٽ واڂٳللةن ٪ للةئٿاٽ پ للاٽ وبٺللىوټ ي٧ٻٿللنڀ جؤَللاٽ       
 .  (1 (وجُةٺساٽ ٮر ةٮىوڀ أوٚاٽ ويسؿةپنڀ ٦ اٽ

اال أڀ غانلهٽ بٺهبزرد   زُس٥ٟ پٳةوپد ب٩ّرنِ بٺٷلحّ٘خ ٺٻلموٸ   
     ٍ ٮرٿلة  ، (9 بٺ ٗىبڂرد يٳةجٻاة ٪رلةت ٶةپلٹ ٺلموو ب٬ّنؾلميځ س بنڂلمٺ

 للد س هللهب بنض للةا ز للمٺ٥ س بنڂللمٺٍ جُللحث بٳُّللةو  أقللهذ ڂللةو بٺٯس
بٺللموو ب٬ّنؾللمع و٢اللى ٦ٻلل  بٺُللةؾد ْكٗللرسّٙ  للة ٯّٿللم جللځ      

وس أوٸ بنپلى  ، (4 وٯّٿم جځ ينَ٭ جلځ بن٦ّلى   (3 ينَ٭ جځ هنل
                                                 

 . 2/580ْع١ٖ املؿتام، ( 1

عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف  ٜٓعط عٔ ْٗا١ٜ ايٛدٛز املٛسسٟ يف األْسيؼ :( 2

 . 398-389/  3األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، 

ٖٚٛ َٔ غالي١ بين ٖٛز سهاّ غطقػط١ ًَو َطغ١ٝ ٚقططب١ ٚإؾب١ًٝٝ ( 3

ٚغطْاط١ َٚايك١ ٚاملط١ٜ بعس اْكطاض زٚي١ املٛسسٜٔ ٚأعًٔ اـطب١ ايعباغ١ٝ، 

ٕ املػطب، قػِ ّ، ٜٓعط: ابٔ عصاضٟ، ايبٝا1137ٖـ/ 635ٚناْت ٚفات٘ غ١ٓ 

، زٚي١ ; 250-2/246ابٔ اـطٝب، أعُاٍ  األعالّ، ; 289-288املٛسسٜٔ، م

 . 427-3/411اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، 

قُس بٔ ٜٛغف بٔ األمحط ايٓكطٟ َٔ غالي١ ايكشابٞ غعس بٔ عباز٠ ( 4

٘ ايعسٜس َٔ األْكاضٟ ظٗط يف أٚاخط ايسٚي١ املٛسس١ٜ يف األْسيؼ ٚخهعت ي

املعاقٌ اؾٓٛب١ٝ َٚٓٗا غطْاط١، ٚأخص غًطاْ٘ ٜتػع بعس ٚفا٠ ابٔ ٖٛز، 

ٚمتهٔ َٔ تهٜٛٔ ممًه١ ي٘ ٚضاث١ٝ اغتُطت ست٢ ْٗا١ٜ اإلغالّ يف األْسيؼ، 

ّ، ٜٓعط: ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ 1272ٖـ/ 671ٚناْت ٚفات٘ غ١ٓ 

يؼ، عكط املطابطني عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْس; 296املٛسسٜٔ، م 

 . 436-414/  3ٚاملٛسسٜٔ، 



57 

نب٤ ٖللرر بجللځ هللنل وبَللسن  ٦ٻلل  ٦للمل پللځ پ للةٞٱ ْللىٰ ووَللٝ   
ٹ بٺٳللنخ اال أڂلل    يُللس٥ٟ ّٟةهلل ، بنڂللمٺٍ وأ٦ٻللځ ب٫ّٟحللد بٺ٧حةَللرد 
  ٝ ٮةٚلٟى ا  پاةلڂسل    ( أع پٻلٵ ٲٓلسةٺد   بٺىئرُد س بنڂلمٺٍ بنوَل

وٶلةڀ   (1 ٦ٻ  أڀ يٳىإ ٦ٻل  ٲىٞحلد پٳةجلٹ أڀ يُلٻٿ  ضنيضلّٙ ؾٗل ةً       
ټ( 1935هللل/ 633أع  وس بٺُلل د بٺسةٺرللد ، ټ1934هللل/ 639نٺللٵ َلل د 

، (9 ٢ّٷللځ پٻللٵ ٲٓللسةٺد ٮىڂةڂللمو بٺطةٺللص پللځ بالَللسرنيا ٦ٻلل  ٲىٞحللد   
َللٳٟر أيٛللةً ٥ّرلل٥ پللمڀ وؾٗللنڀ بنڂللمٺٍ    وٶللةڀ جُللٳنٞاة أڀ  

 .بنوَٝ والَرٿة زٻٵ بٺّٖ ٶةڂر زٳ٥ ا  بٺٓٿةٸ پ اة
و٦ٻلل  بٺللى٪ٽ پللځ ٦للمټ ووول زٯةٖللرٹ ٦للځ زللةويف َللٳنٜ ٮؿللٕ   

اال أڂ لة ڂُلسٟر٥ پلځ قلنيٸ بٺ ٗلنٔ أ٦لنيإ       ، بٺحٻنٜ جرم بٺ ٗلةو  
أڀ ڂللىغؽ أٶّللة قىغللر پللځ أيللمع ب٬ُّللٻٿّٙ ٲحرللٹ َللٳنٜ ٲىٞحللد      

پمي للد ٪للةٮٱ وهللي ٲٗللحد ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٶةڂللر   ونٺللٵ نڀ ، جٳٻرللٹ
ٶٿلة أڀ  ، _ٶٿلة پلىّ ج لة     –ټ جرم ب٬ُّلٻٿّٙ  1935هل /693ؾس  َ د

بجځ هنل ٦ٳم پ٥ ب٬ّٻٵ بٺٳٓسةن همڂد پٳةجلٹ بٺس لةيٸ ٺل  ٦لځ ضنيضلّٙ      
، ټ وههإ أ٪ٻحلاة پلځ ؾٗلنڀ ٻّلةٸ ٲىٞحلد     1935هل /639ؾٗ ةً َ د

ٜ پلمڀ وؾٗلنڀ   و٦ٻر  ٮبڀ ههب بٺسةويف هن بنڂُث س زٳميىڂة ٺُلٳن 
 .ٮؿٕ بٺحٻنٜ جرم بٺ ٗةو 

                                                 

عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ; 4/219ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ( 1

  3/417ٚاملٛسسٜٔ، 

ّ: ابٔ 1235ٖـ/633ٜٓعط عٔ غكٛط قططب١ بٝس املًو ايكؿتايٞ غ١ٓ ( 2

 .441عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م
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 احلياة الفكسية يف فحص البلوط: ثالجًا

 هللل639-99 لبټ ب٪ّٷللٽ بإلَللنيپي س پ ٟٳللد ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٺٻٿللمخ 
وٲلم َلٷ اة بٺ٧لىت وبٺّّجلى     ، أع أٶطى پلځ ٧ُّلد ٲلىوڀ   ( ټ717-1934/

ٮكلنيٸ بَس٧ىبٚل ة ٺسلةويف ب٬ّ ٟٳلد     ، ٮٷةڂنب أٵّننغةً س بٺس٧ةيّ بٺُٻٿي
ىل س پٗللةلوڂة پللة يٓللّ٘ ا  ؾللموش ڂللًب٤ أو ٖللىب٤ جللّٙ پٷنڂللةذ    يلل

باسٿ٥ وهن پة يئْى أڀ بٺٗىب٦ةذ بٺلّٖ ؾلمضر س پ لةٞٱ أقلى  پلځ      
وٶللةڀ ، بنڂللمٺٍ ٶةڂللر پٯس٧ٻللد ويٳلل٭ ووباهللة ج٧للٙ أوجللةت ب٬ّٗللة     
ٮ ػللم أڀ ، ٺٳللىت ب٬ّ ٟٳللد پللځ ٲىٞحللد أضىهللة س ڂٓللةٜ ب٪ّىٶللد بٺ٧ٻٿرللد   

ٮّةالذ بٺ٧ٻنټ ب٬ّكسٻد ٶلةڂنب ٲلم زٻٳلنب     أ٪ٻث پځ أَاٿنب پځ أهٻاة س
وٺ٧ٹ ٦ةپنيً  قى َة٦م ٦ٻل  نٺلٵ هلن ٪ ل  ب٬ّ ٟٳلد پلة       ، ٦ٻنپاٽ ه ةٴ

، لٮ٥ بٺ٧ميلم پ لاٽ ا  بٺُلٯى وزٻٳلي بٺ٧ٻلنټ س پىبٶلً بٺ٧ٻلٽ س ٲىٞحلد        
 وٲم ڂح٩ بٺ٧ميم س ٮّةالذ ب٧ّ٬ىٮد ڂهٶى پ اٽ0

ٜ پلځ اٲٻلرٽ جٻل  پلځ ٮؿلٕ بٺحٻلن      ، اجىبهرٽ جځ ْػىخ بٺحٻلنع -
 .(1 ټ774هل/158وزنس َ د، ون ٲٛةا اْحرٻرد ٺ٧حم بٺى٦ّځ بٺمبقٹ

 .(1 ټ774هل/158َ د
-  ٜ والإ ، أ٦ّللم جللځ ٯّٿللم جللځ نٶللنبڀ پللځ جىجللى ٮؿللٕ بٺحٻللن

 أيلةټ بٺٳٛةا وزلنس س  ( ټ1771-976هل/399-366 ٦ةپى أجيٯّٿم جځ 

                                                 

  1/113ه١ًُ، ابٔ االباض، ايت( 1
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 .(1 ټ1799هل/413بٺٯس د َ د
أَللنل جللځ َللٻرٿةڀ جللځ ي٧للرّ بٺ٫للةٮٳي پللځ پمي للد ٪للةٮٱ پللځ      -

ون ٲٛللةا ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٺمپللّ٘ هٓللةټ جللځ ٦حللم    ،ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ
 .(9 (ټ796-788هل/187-179 بٺى٦ّځ بٺمبقٹ

-   ٜ ويٳلةٸ  ، أينت بٺحٻنٞي ٶةڀ أؾم بٺٗة٪ّّٙ پلځ ٮؿلٕ بٺحٻلن
 ٮللةٳّحٍ ب٬ّٟللى پللىخ أيللةټ ب٪ّٷللٽ جللځ هٓللةټ، أڂلل  ٶللةڀ ٮّللةت بٺللم٦نخ

ٌ    ( ټ891-796هل/187-976  ، ٮ ةل  ٦ٻرل  بٺٳةٚلي أڀ يُسُلٳي ٺٻ لة
ٮلم٦ة بهلل  ، ٮ٧ًټ ٦ٻر  بٺٳةٚلي ، ة أولذ اال وْاىزيٮٳةٸ ٺٻٳةٚي پ

 .(3 ٮ ًٸ ب٬ّٟى ضٽ بقسٯ  ٮني ي٧ى٬ ٺ  قّّ
ون ٲٻ٧لد وجلةؼ ٺٻٳلةلو    ، ؾىيً جځ ؾٷٽ جځ ٦ٷةْد ٶلةڀ ْلة٦ىبً  -

جځ نع بٺ نڀ أَىإ أهٹ ؾٗځ پُٟةٞد پځ ٮؿٕ بٺحٻنٜ وأوَلٻنإ  
وپللځ ْلل٧ىإ ٺّللمؼ ، ټ1787هللل/ 487ا  ب٧ّ٬سٿللم جللځ ٦حللةل وٲسللٹ َلل د  

 بٺنيوبا0 أؾم
ــ  إ ـَٜـــــــــــــا فطٜـــــــــــــسًا زٕٚ َثـــــــــــ

     
   ٕ ــا ــٞ ايعٝـــــــــــ ــالاًل ف ـــــــــــ  ٖٚـــــــــــ
ــاَضت    ــطاح ف َكــــــــــ ــسّ ايــــــــــ    عــــــــــ

   
  ٕ  َجــــــــــــٌ زٖـــــــــــــٔ ايبًػـــــــــــــا
 0 ٮَح٧ص ّٟٝٻنج  وغةوج  جٳنٺ  

 َدـــــــــا٤َ َـــــــــٔ ؾـــــــــعطى ضٚض 

     
   ٕ َٝـــــــــــــا  دــــــــــــازٙ قــــــــــــٛب اي َب
 

                                                 

 .216-1/215ابٔ غعٝس، املػطب يف سًٞ املػطب، ( 1

  1/172ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 2

  1/164ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 3
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ــا غالف ـــفبعجٓاٖـــــــــــــــــ    ًا ــــــــــــــــــــ

    
  ٕ ــا ــذاٜاى اؿػـــــــــــــ  نػـــــــــــــ
   اضٟ ــــــــــَٜــــــــا فطٜــــــــسًا ي ــــــــا ه   

     
ــ  ٕ َبــــــــــ ــا ََــــــــــ ــا٤ ايع  َٓــــــــــ  (1)ني أ ب
 َلل٧رم جللځ پ للهو بٺٳةٚللي أُقللر وهللي ج للر َلل٧رم ب٪ُّللځ أټ - 

 قلّ٘بذ  پځ، جٻمهٽ بٺحٻنٜ جٯؿٕ پُٳرٿد ٶةڂر، بٺحٻنٞي بٺٷًڂي
للةا  ٦ػللةئً يٳٗللمهة جرسللاة ٺٗللٱ ٭ّللة پُللػم س پس٧حللمخ ٮةٚللٻد بٺ ُِّ
 َلللّ٘ ولوبَلللد بٺلللمّيځ س وبٺسٯٳللل  ٺٻلللهّٶى ڂُلللةئاٽ وٖلللنب  ڂةؾرسلللاة
وهلي پلځ أج لةا بٺٳلىڀ بٺىبجل٥       ،(9 ٶلحّ٘  ْؤْڀ جحٻمهة ٭ّة ٮٷةڀ بٺ٧ةجميځ

ب٭ّػللىع /بٺ٧ةْللى ب٬ّللرنيلع نڀ أقراللة ب٬ّ للهو جللځ َلل٧رم زللنس َلل د    
 .(3 ټ965هل /355
قةٺللم جللځ َلل٧رم جللځ َللٻرٿةڀ بٺ٫للةٮٳي پللځ پمي للد ٪للةٮٱ پللځ     -

 ٜ ٺمپللّ٘ ٯّٿللم جللځ ٦حللم     Veraون ٲٛللةا بٺللحّ٘خ ، ٮؿللٕ بٺحٻللن
 .(4 ټ866هل/959َ د   Huescaٳدبٺى٦ّځ بنوَٝ ضٽ ٲٛةا وْ

يٷ لل  أجللة ، بٺحٻللنٞي َلل٧رم جللځ َللٻرٿةڀ جللځ ؾحرللث بٺ٫للةٮٳي  -
ووالإ بنپللّ٘ ، ٲٗللحد ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ أٖللٻ  پللځ پمي للد ٪للةٮٱ، قةٺللم

ٲحلٹ   وٲلم ٶلةڀ ون  ، ٲٛلةا ب٩ّٿة٦لد جٳىٞحلد    بنوَلٝ   ٦حم بٺى٦ّځ
وٶةڀ پځ قرةو پلځ وٺلنب بٺٳٛلةا ٺمپلّ٘     ،  Meridaٲٛةا پةولخ نٺٵ
٦لځ بٺٯٳرل  أجلي ٦طٿلةڀ َل٧رم       وو  ب٪ّميص، بنوَٝ ٦ّځ٦حم بٺى

                                                 

 .2/179ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ( 1

 .4/245ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 2

 .405ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م( 3

 .1/237ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 4
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0 أڂل  ٶلةڀ يٳلنٸ    (9 ٦لځ ٯّٿلم جلځ وٚلةؼ    و ، (1 جځ ٦طٿلةڀ بن٦ لةٲي  
ٮةزٗلٹ  ، ون بٺٳٛةا أوج٧د پة ون بٺٳٛلةا س ٱّٻٷلد بإلَلنيټ پطٻلاٽ    

وب٪ّللةوش جلللځ  ، جةٺٓللةټ  (3 رسلللرٽلؾللرٽ جللځ بٺ  0 ّٞللٽ بٺ٧للمٸ س  ٮةٲالللة  
وَللل٧رم جلللځ ، جلللةٺٳّ٘وبڀ (5 وَلللؿ نڀ جلللځ َللل٧رم، ّٝٗلللى (4 پُلللٷّٙ

                                                 

ٖٚٛ أبٛ عجُإ غعٝس بٔ عجُإ بٔ غعٝس بٔ غًُٝإ ايتذٝيب األعٓاقٞ َٔ ( 1

أٌٖ قططب١، مسع َٔ قُس بٔ ٚناح ٚقُس بٔ عبس ايػالّ اـؿين، ٚي٘ 

ّ، 917ٖـ/305ضس١ً إىل املؿطم، ٚنإ ٚضعا ظاٖسا عاملا باؿسٜح، تٛيف غ١ٓ 

 . 141-140م، ابٔ ايفطنٞ، ّ، ٕ

 بٔ ايطمحٔ عبس َٛىل األَري ُبِعٜؼ بٔ ّٚناح بٔ ُسقٖٛ أبٛ عبس اهلل ( 2

٣َٚ، ُقِطُطَب١ أٌٖ َٔايساخٌ،  ََُعا١ٜٚ َِْسُيؼ َض  عٝػ٢ بٔ قُس عٔ باأل

غريِٖ، ٚضسٌ إىل املؿطم فػُع َٔ أمحس ٚ، األؾر خايس بٔ ٚقُس األ عؿ٢،

بٔ سٓبٌ ٚو٢ٝ بٔ َعني ٚغريِٖ، ٚضدع إىل األْسيؼ فكاض هلا زاض سسٜح، 

 . 305-304ّ، ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م900ٖـ/287غ١ٓ  ٚتٛيف

 بسسِٝ ًكبامل غعٝس أبٛ َُٕٝٛ بٔ عُطٚ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ايطمحٔ عبس( 3

ّ، ٜٓعط: ابٔ عػانط، 762ٖـ/145تٛيف غ١ٓ  ٚطرب١ٜ زَؿل قانٞ ايفكٝ٘

 .167-34/163تاضٜذ زَؿل، 

 قُس َٛىل  عُطٚ أبا ٢ٜٓهٟ، األَٛ ٜٛغف بٔ قُس بٔ َػهني بٔ اؿاضخ( 4

 بٔ َايو َصٖب ع٢ً فكٝٗا نإ، اؿهِ بٔ َطٚإ بٔ ايععٜع عبس بٔ ظّبإ بٔ

 .1/101ّ، ٜٓعط: ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ، 864ٖـ/250، تٛيف غ١ٓ أْؼ

 بٔ ٖالٍ بٔ سػإ بٔ دٓسب بٔ غعٝس بٔ ايػالّ عبس غعٝس أبٛغشٕٓٛ ٖٛ ( 5

 دٓسٖا َع أبٛٙ ب٘ فسخٌ، محل س١َٜٓ َٔ أقً٘، ايتٓٛخٞ ضبٝع١ بٔ بهاض

ٚتٛيف غ١ٓ  ٖٓايو َايو َصٖب ضٜاغ١ إيٝ٘ ٚاْتٗت بٗا، فأقاّ املػطب بالز

ابٔ نجري، ايبسا١ٜ  ; 305، 296ّ، اـؿين، قها٠ قططب١، م853ٖـ/239

 . 10/351ٚايٓٗا١ٜ، 
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وٶةڂللر ٺلل  ٚللر٧د س پ ٟٳللد ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ٲنزلل  ، َللٻرٿةڀ جٳىٞحللد
 .(1 ټ854هل/ 947وزنس َ د ، پ اة
-     ٕ پللځ أهللٹ ٮؿللٕ  ، ٦ٿللى جللځ غللًع وٲرللٹ أجللن ٦ٿللى ؾٯلل
وؾمش ٦   ٯّٿم  (9 ٯّمش ٥ّ٨ پځ ٦حرم بهلل جځ ٸّر ، بٺحٻنٜ

زللللنس ، وٶللللةڀ ٦ةوٮللللةً جةٺ٧ىجرللللد  ، (3 ٯّٿللللم جللللځ پنهللللث بٺٳللللّّع  
 .(4 ټ979هل/369َ د
ٯّٿللم جللځ َلل٧رم جللځ َلللٻرٿةڀ بٺ٫للةٮٳي پللځ أهللٹ ٮؿلللٕ         -
ٶلللةڀ ٮٳرالللةً واپةپلللةً ، (5 ٯّلللمش ٨ّللل٥ وهلللث جلللځ پُلللىخ ، بٺحٻلللنٜ
 .(6 ټ998هل/389زنس َ د ، جةٺ٧ىجرد
پځ أهلٹ ٮؿلٕ   ، ب٬ّ هو جځ ٧َرم جځ ٦حم ب٬ّٻٵ بٺحٻنٞي بٺٷًڂي-

                                                 

 .1/147ابٔ غعٝس، املػطب يف سًٞ املػطب، ( 1

سخ َٔ أٌٖ قططب١ تٛيف غ١ٓ ٖٛ عبٝس اهلل بٔ و٢ٝ بٔ إزضٜؼ ق( 2

 .207ّ، ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م954ٖـ/340

 أبٞ عٔ ض٣ٚ قططب١ أٌٖ َٔ، ايكربٟ ايتذٝيب قُس بٔ َٖٛب بٔ قُسٖٛ ( 3

 ايكانٞ قاغِ بٔ اهلل عبس قُس ٚأبٞ، ايبادٞ عًٞ بٔ اهلل عبس قُس

 ايفكٝ٘ ظٜس أبٞ بٔ قُس أبٞ عٔ فٝٗا أخص املؿطم إىل ضس١ً ٚي٘ ٚغريُٖا،

ّ، ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، 1015ٖـ/406، ثِ عاز إىل األْسيؼ ٚتٛيف غ١ٓ بايكريٚإ

 .471م

 .26/292ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 3/147ابٔ االباض، ( 4

ع ٖٛ ٖٚب بٔ َػط٠ بٔ َفطز بٔ سهِ ايتُُٝٞ، َٔ أٌٖ ٚازٟ اؿذاض٠ مس( 5

ٕ سافعا يًفك٘ بكريا بكططب١ َٔ قُس بٔ ٚناح ٚقاغِ بٔ أقبؼ، نا

باؿسٜح َع ٚضع ٚفهٌ، ٚناْت ايطس١ً إيٝ٘ َٔ ايجػط نً٘ يًػُاع، تٛيف 

 .421-430ّ، ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م957ٖـ/346غ١ٓ 

 .27/187ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ( 6
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 وقٟرحلةً  ٮةٚنيً ٳّنيةً ٶةڀ، وون بٺٳٛةا ّٞة، بڂسٳٹ ا  ٲىٞحد، بٺحٻنٜ
 اٲةپلد  ٦ٻل   پٳلمپةً  ب٪ّٷلٽ  س ٖلٻرحةً  وٲلنوبً  وٶلةڀ ، جٻر٫لةً  وْلة٦ىبً  پٗٳ٧ةً
 ٺل  ، ب٬ّ ٷلى  ٦لځ  ڂةهرلةً  جلة٧ّ٬ىو٬   پلىبً  وبٺحةٞٹ ب٩ّنو وايهةٰ وب٪ّٱ بٺ٧مٸ
0 پٗل ٯةز   وپلځ ، وبٺحلم٤  بنهلنبا  أهلٹ  ٦ٻل   وبٺىلّ وبٺنو٤  دبٺٌُّ س ٶسث
ـ  بٺ ةَلف  وٶسلةت ، بٺٳلى ڀ  أؾٷلةټ  ٶسةت  وقٟلث  وَلةئٹ  ٺل  و، وب٬ّ ُلن

 ال لي لل  س ْللميمبً َلل٧رم جللځ پ للهو وٶللةڀ، پسٯىٲللد وأْلل٧ةو ٮّٿن٦للد
 ب٫ّٻرٯلللد يلللمع جلللّٙ پٳةپلللةذ ٺللل  وٶةڂلللر الئلللٽ، ٺلللنټ بهلل س يؤقلللهإ
 هرّلةت  ٪لّ٘  وبٺًوبغلى  جةٺ٣٧ةذ ٮراة يس ةوٺ  (ټ961-919هل/357-377 بٺ ةٖى
 و١ّٻرللم بنو٘ ج٧ٿللةوخ ٶٻٯللةً ٶللةڀ بٺ ةٖللى أڀ نٺللٵ پللځ، ٯّسٓللٽ وال
 جلل  ٮؤٮٛلل ، ب٭ّٿللد و٦ٻللنّ بٺُللٻٟةڀ و٦للًّخ ب٬ّٻللٵ ٲللنّخ ٦ٻلل  بٺمبٺّللد ضللةوبل

 ٜ ، نٶللىإ بٺٓلةئ٥  بٺح للةا  Azaharaبٺًهلىبا  بجس لل  أڀ ا  نٺلٵ  س بإلٮلىب
 ْللانل زللىٴ ؾسلل ، لووهللة ويقىٮللد ٲٗللنوهة ازٳللةڀ س غاللمإ وبَللسٯى٨
 پ للهو بٺٳةٚللي ٮللؤوبل، پسنبٺرللةذ ٥ّلل٥ ضللنيش ب٩ّللةپ٥ جة٬ُّللػم ب٩ّٿ٧للد
 ٮةجسللمأ، وبٺىغللن٤ جةإلڂةجللد وزللهٶّ٘إ، ب٬ّن٣٦للد پللځ جلل  ةوٺلل يس  ّٝللة ز حرالل 
 ضلٽ  (1 (ز٧َْحَطُلنڀَ   يَلدً  وِي٥ٍ جِٷُٹِّ أَزَحْ ُنڀَ ز٧ة  جٳنٺ  بٺىبج٧د ب٩ّٿ٧د س قٟحس 
 وهلي  (9 (بز ٳل   ٺِٿَځِ قَرْى  وَبٺْآقِىَخُ ٲَٻِرٹٌ بٺمُّڂْرة پَسة٤ُ ٲُٹْ ز٧ة  جٳنٺ  وٖٻ 
، ويقىٮسللل  بٺح لللةا زٓلللررم نټ س ٛللل وپ، ب٩ّلللًبا وپٷلللةڀ بٺٳلللىبو لبو

 بٺسكنيلل٭ پللځ ب٬ّٳللةټ ي ةَللث ّٝللة أزلل  ضللٽ، ٦ٻرلل  بإلڂٯللةٰ س وبإلَللىب٬
 وبٺٓلانبذ  بٺٻلهبذ  ٦لځ  وبإلٲٗلةو ، بٺلمڂرة  س بٺًهلم  ا  وبٺلم٦ةا  جة٬ّنذ

                                                 

 .128غٛض٠ ايؿعطا٤، آ١ٜ ( 1

 .77غٛض٠ ايٓػا٤، آ١ٜ ( 2
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ٌ  قٓلي  ؾس ، نٺٵ زٓةٶٹ أؾةليص وأوول، ب٭ّن  وبزحة٤  وجٷلنب  بٺ لة
 وٲللم، ؾل١  جللؤوٮى نٺلٵ  پللځ بٺ ةٖلى  وأقلله، وبالَلس٫ٯةو  جةٺسنجللد وأ٦ٻ لنب 
 أڂلل  اال، وٮللىّٜ أٮللىٜ پللة ٦ٻلل  وڂللمټ ٮحٷلل  جة٬ّن٣٦للد ب٬ّٳٗللنل أڂلل  ٦ٻللٽ
 بڂٗلىب٬  ج٧لم  ب٪ّٷلٽ  ٺنٺلمإ  نٺلٵ  ٮٓلٷة ، جل   ٲى٦ّل   ٬ّلة  پ لهو  ٦ٻ  وغم
، ٪للّ٘ع ّٞللة ٦ لل  وپللة ّٜٟحسلل  پ للهو ز٧ٿللمڂي ٺٳللم وبهلل0 ٮٳللةٸ پ للهو
 دب٩ّٿ٧ل  ٖلنيخ  قٻٯل   يٗٻّي ال أڀ أٲُٽ ضٽ، زٳىي٧ي س وأٮىٜ ٮؤَى٬
 پلة 0 ب٪ّٷلٽ  ٺ  ٮٳةٸ، جةٺًهىبا بٺٗنيخ وزىٴ جٳىٞحد يٗٻي ٮٷةڀ، قةٖد
، ٶىهسل   ان جل   وبالَلسحمبٸ  جلٵ  بٺٗنيخ ٦ځ پ هو ٦ًٸ پځ ٺّ ٧ٵ بٺهع
 ال و٦ٻٿل   وقلّ٘إ  ٮٛلٻ   س ٧َرم جځ پ هو أپطٹ0 ٺ  وٲةٸ وبڂساىإ ٮًغىإ
 هلهب ، بٺٳٗلم  ٪لّ٘  َلةٺٷد  بٺىْلم  ٦لځ  ڂةٶحد ڂٯٍ إلوٚةا ي٧ًٸ ٺٵ أټّ
 س وجر لل  جللرّٗ أغ٧للٹ ال أڀ بهلل پللځ نَللسؿري واڂللي، نڀيٷلل ال پللة

 أؾللىغّٗ وٺٷ لل ، وٖللمٲ  وو٦لل  س پ للهو پطللٹ ْللٯر٧ةً ب٩ّٿ٧للد ٖللنيخ
 جللٹ، ّٝٻٷللي ٺّللرّٗ ٶٯللةوخ ا  َللحرنيً أغللم أڂللي وٺللنللذ، ٮؤٲُللٿر
٘  أ٢  لة  ٮٿلة ، ز٧ة  بهلل ْةا اڀ وؾرةز ة ؾرةز  جةٺ ةٌ يٗٻّي  پ ل   ڂ٧سلة
ٺل    بٺم٦ةجلد  ٶلطّ٘  ب٫ّٻلٱ  ؾُلځ  وٖلنيجس   پسةڂسل   ٦ٻل    هوب٬ّ وٶةڀ، أجمب

 ٧ْى ؾُځ پ اة ٲنٺ 0
ــايٞ ــّس َكـ ــٝف نشـ ــط ايػـ ــٌ ٚغـ  احملافـ

       
 

ــ٘ أَٝـــــع  ــا بـــ ــّل بـــــني َـــ ــ ســـ  ٌـٚباطـــ

 

 
ّٞ بكًــــــــب    ٛضٙــــــــــــْ تّٛقــــــــس قــــــــس شنــــــــ

    
 

ٌ  تػــهاب عٓــس  َهــ٤ٞ نــربم   ٚابــ
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ٍّ ٚال ضدًــــــــٞ ظيكــــــــت فُــــــــا  َكــــــــٛيٞ ظ

     
 

ٍ  تًـو  عٓس عكًٞ طاف ٚال   ايـعالظ
ــّسقت ٚقــــــس  ــٛيٞ ســــ ــٕٛ ســــ ــا عٝــــ     إخاهلــــ

   
 

ــٌ  ــٗاّ نُجــ ــت غــ ـــاملكات يف أثبتــ  ٌـــ
ــاّ أخـــــــري  ــإ إَـــــ ــٛ أٚ نـــــ ـــنا٥ ٖـــــ     ٔــــــ

  
 

ــٌ   ٌـاألٚا٥ــــــ ايعكــــــٛض يف أٚ مبكتبــــ
    فٓا٥ـــــــ٘ ســـــــٍٛ ايـــــــطّٚ ًَـــــــٛى ٚفـــــــٛز 

     
 

ــ١  ــأؽ كافــــ ــا٤ أٚ بــــ ـــيٓا٥ ضدــــ  ٌــــــ

ـ   َّال سٝـــــــا٠ أقكــــــ٢  غـــــــاملا فعــــــ    َـــــــؤ

     
 

ــت  ــا٤ فأْــ ٌّ ضدــ ــ ــاف ايهــ ــْٚا ســ  ٌـعــ
ــتًُهٗا  ــا غـــــ ــني َـــــ ــطم بـــــ ــطب ؾـــــ  َٚػـــــ

     
 

ــٌ أضض أٚ قػـــطٓطني أضض إىل   بابـ

 .(1 ټ965هل/355 َ د ٧َرم جځ پ هو زنس 

                                                 

ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ ; 295ايٓشٜٛني، م ٜٓعط عٓ٘: اإلؾبًٝٞ، طبكات( 1

ايهيب، ; 349 – 348اؿُٝسٟ، دص٠ٚ املكتبؼ، م; 405-404األْسيؼ، م

ابٔ ; 2722-6/2717ٜاقٛت، َعذِ األزبا٤،  ; 466- 465بػ١ٝ املًتُؼ، م

; 3/325ايكفطٞ، أْباٙ ايطٚا٠ ع٢ً أْباٙ ايٓشا٠، ; 143-2/142االباض، ايته١ًُ، 

 . 240-12/238ّ ايٓبال٤، ايصٖيب، غري أعال
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 اخلامتة

وغلةا  ، زٳ٥ ٶنوخ ٮؿٕ بٺحٻلنٜ ا  بٺٓلٿةٸ بٺ٫ىجلي پلځ ٲىٞحلد     
، ب٨ّاللة پللځ ٞحر٧للد أوٚللاة وپللځ أْللػةو  بٺحٻللنٜ بٺللّٖ زٷللطّ٘ ٮراللة

ٶٿلة  ، ٦ٻ  بٺُٷةڀ ٺٷطىخ بَسكمبپةز وٶةڀ ٺسٻٵ بنْػةو أضى ٶحّ٘ 
بْساىذ ب٬ّ ٟٳد جنغلنل ب٧ّ٬لةلڀ وپ لاة پ٧لمڀ بٺًئحلٱ بٺلهع ٺلرٍ ٺل          

 .وپة بڂ٧ٷٍ ٦ٻ  ؾةٺد بٺُٷةڀ بالٲسٗةليد، ڂ٣ّ٘
ٮسؿللر پ ٟٳللد ٮؿللٕ بٺحٻللنٜ ج٧للم ٮللسؽ ٲىٞحللد پحةْللىخ ونٺللٵ      

وٺ٫ ل  ب٬ّ ٟٳللد وٲىّٞلة پللځ ٲىٞحلد غ٧ٻللاة   زٓللام    ، ټ717هللل/99َل د 
وٺٷلځ ج٧لم َلٳنٜ ب٫ّنيٮلد بنپنيلد َل د       ، ٺٳلىوڀ ٦لمخ  أؾمبضةً ٶحّ٘خ 

ټ وبَللسا ة٬ بٺ ٗللةو  ؾىٶللد بالَللّٔلبل ٠ّنٺللر ا  ض٫للى  1737هللل/499
، ٮٷةڂر ٦ىٚد ٭ّػٿةذ بٺ ٗلةو  ٞرٻلد بٺ٧الم ب٬ّىبجٟلي وب٬ّنؾلمع     
وٶةڀ َٳنٞاة جرم پٻٵ ٲٓلسةٺد ٲحرلٹ َلٳنٜ ٲىٞحلد س ؾلمول َل د       

 .ټ1934هل/639
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  Calatayudاجلغسافية التازخيية ملديهة قلعة أيوب : أوال

، وولذ ٶٻٿد بٺٳٻ٧د ٦ م بجځ ب٫ّىبٜ جؤٶّة ؾٗځ پ ر٥ س ب٩ّحٹ
0 وٲرلٹ ، وٲٻل٥ وبٲسٻ٧لنب هلهإ بٺلحنيل ٮػ٧ٻنهلة ٶةٺٳٻ٧لد      ، و٧ّ٥اة ٲني٤
ٲٻل٥   و٧ّ٥  ٲٻن٤ وٲلني٤ ٥ّل٥  ، بٺنيټ ؾٗځ پٓى٬ بٺٳٻ٧د جُٷنڀ

وبٺٳني٤ جةنڂمٺٍ ٶطّ٘خ ٮؤْلاىهة  ، سة٤وهن بٺٷ ٭ بٺهع يٷنڀ ٮر  ب٬ّ
Saragaosaٲٻ٧للللد أيللللنت پللللځ غاللللد َىٲُللللٟد    

 وٲٻ٧للللد وجللللةؼ ، (1 
Calatrava 
 Cordobaجللّٙ ٲىٞحللد (9 

 Toledoوٞٻرٟٻللد (3 
وٲٻ٧للد  (4 

                                                 

تعس َس١ٜٓ غطقػط١ َٔ َسٕ األْسيؼ اؿك١ٓٝ، تكع إىل ايؿُاٍ ايؿطقٞ ( 1

َٔ قططب١، ٚتػ٢ُ املس١ٜٓ ايبٝها٤ يهجط٠ دكٗا ٚدٝاضٖا. ٜٓعط: ابٔ غايب، 

 . 317اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 19-18فطس١ األْفؼ، م

١، ٚاىل ايػطب َٔ األخري٠ تكع َس١ٜٓ قًع١ ضباح بني َسٜٓيت قططب١ ٚطًٝطً( 2

ٚتعس َٔ أعُاهلا، ٖٚٞ َٔ املسٕ اؿك١ٓٝ. ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، 

; أبٛ ايفسا، تكِٜٛ ايبًسإ، 125ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م; 20م

 . 186م

ٖٚٞ قاعس٠ األْسيؼ ٚأّ املسٕ األْسيػ١ٝ، تكع ع٢ً ْٗط نبري ٚعًٝ٘ قٓطط٠، ( 3

اؿُريٟ، ; 27-٠26، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، مٚفٝٗا آثاض نجري

 .459-456ايطٚض املعطاض، م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قسمي١ ناْت قاعس٠ ًَٛى ايكٛط ايػطبٝني، ٖٚٞ سك١ٓٝ ( 4

هلا عس٠ أغٛاض، ٚتكع ع٢ً ْٗط تاد١، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، 

 .395-393اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 20-19م
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 .  (9 و٪ّ٘هة (1 ب٬ُّنو وٲٻ٧د قنالڀ
يللىجٝ بٺٳة٦للد جة٪ّٗللځ پ٧ٻللنيً نٺللٵ پللځ أڀ ب٪ّٗللځ    وه للةٴ پللځ  

وهلي پمي لد   ، ٦ مپة يسن٥َ يٗحؽ أٶّّ ؾػٿةً يٟٻٱ ٦ٻر  بَٽ ٲٻ٧لد 
 .  (3 پطٹ ٲٻ٧د أينت وٲٻ٧د وجةؼ و٪ّ٘هة، ٶحّ٘خ ٯّٗ د

وههإ بٺٻٯ٣لد زلمٸ   ، (4 وأْةوذ ب٬ّٗةلو ا  أڀ ٲٻ٧د أينت ٯّمضد
نيحّ٘يلللد ٦ٻللل  أٶّلللة أڂٓلللؤذ ج٧لللم بٺٯلللسؽ بإلَلللنيپي ٺٓلللح  ب٩ًّيلللىخ ب

Iberia
ان ه للةٴ پللځ يىغلل٥ ج ةإهللة ا  ٦اللم بٺللنبن أيللنت جللځ        ، (5 

ؾحرث بٺٻكٿي بٺّٖ ٨ّرر ڂُحد ا  ب٨ّ  وهن بجځ أقر بٺلنبن  
پنَ  جځ ڂّٗ٘ بٺهع ؾٷٽ بنڂمٺٍ ج٧م پٳسلٹ بٺلنبن ٦حلم بٺ٧ًيلً     

ان نٶى أڀ پنٲ٥ ٲٻ٧د أيلنت ٶلةڀ ٦حلةوخ ٦لځ     ، (6 جځ پنَ  جځ ڂّٗ٘
ا  أڀ ٲةټ أينت جځ ؾحرلث  ، Bilbills  ؾٗځ ووپةبڂي ٲميٽ يُٿ

 .  (7 بٺٻكٿي جح ةا ههب ب٪ّٗځ ٮسؿنٸ ا  پمي د ٨ّرر جة٨ّ 

                                                 

نبري٠ تكع بني َسٜٓيت اؾعٜط٠ اـهطا٤ ٚإؾب١ًٝٝ، ٜٓعط:  ٖٚٞ قًع١ ( 1

 . 297، 1أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، 

 .184اختكاض اقتباؽ األْٛاض، م( 2

اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، ; 231ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 3

 .590ٜٚٓعط: َؤْؼ، فذط األْسيؼ، م; 469م

 . 2/909هطٟ، املػايو ٚاملُايو، ايب; 41ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 4

ٜػُٞ اؾػطافٕٝٛ ايعطب املػًُٕٛ املسٕ اييت أْؿأت بعس ايفتح اإلغالَٞ ( 5

 باحملسث١، أَا اييت ناْت َٛدٛز٠ قبٌ اإلغالّ فتػ٢ُ بايكسمي١ أٚ األظي١ٝ. 

 . 52ايػاَطا٥ٞ، ايجػط األع٢ً، م; 2/93أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ( 6

 .244، مَؤْؼ، فذط األْسيؼ( 7
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الَللرٿة وأڀ پللمخ ؾٷللٽ أيللنت    ، وٺللرٍ ٺللمي ة پللة يللىغؽ نٺللٵ   
، (1 ټ715هللل/97بٺٻكٿللي ٶةڂللر ٲٗللّ٘خ وهللي َللسد أْللاى پللځ َلل د    

وٶللةڀ ب٬ُّللٻٿنڀ  ڂللهبٴ پ ٓلل٫ٻّٙ ج٧ٿٻرللد بٺٯللسؽ بٺ٧ُللٷىع ٺٻٿ للةٞٱ  
ٮٻلرٍ پلځ ب٬ّلىغؽ    ،  Visigothsر قة٧ٚد ٺٻٳنٜ بٺ٫ىجرّٙبٺّٖ ٶةڂ

أڀ يٳلللنټ جح لللةا پمي لللد ه لللةٴ س وٲلللر ٶةڂلللر بٺ٧ٿٻرلللةذ بٺ٧ُلللٷىيد 
ٶٿلللة   زللىل س ب٬ّٗلللةلو ب٬ّسللنٮىخ ٺلللمي ة َللحث زُلللٿرساة    ، پُللسٿىخ 
وٺ٧ٹ أينت بٺٻكٿي بٺهع ٶةڀ أؾم بٺٳةلخ بٺ٧ىت س غرّ ، جهٺٵ

ب٪ّٗلځ ٮ ُلث    ٲلم أَلٷځ ج٧لٙ غ لمإ س هلهب      (9 پنَ  جځ ڂّٗ٘
ټ س اپللةوخ ٯّٿللم جللځ ٦حللم 869هللل/ 948اٺرلل  ا  أڀ ب ج ةاهللة َلل د 

 .  -ٶٿة َرؤزي–( ټ886-859هل/ 973-938 بٺى٦ّځ بٺطةڂي
وز٧للم پللځ  ، زٳلل٥ پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت س بٺط٫للى بن٦ٻلل  بنڂمٺُللي   

وهللي ، (4 ان زح٧للم ٦ للاة ٧ُّللّٙ پللرنيً  ، (3 أ٦ٿللةٸ پمي للد َىٲُللٟد 
 Medinaceliة أيٛللةً ٦ٻلل  پٳىجللد پللځ پمي للد َلل 

ان أڀ ب٬ُّللةٮد ، (5 
ٶٿلة أٶّلة زٳل٥ أيٛلةً     ، (7 ا  ب٩ّ نت بٺ٫ىجي (6 جر اٿة ٧ُّنڀ پرنيً

                                                 

 . 4/151ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 2/24ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 1

 .6/29ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ( 2

ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ; 19ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م( 3

 .1/166املكطٟ، ْفح ايطٝب، ; 231م

تؼ، املهاٌٜٝ نِ، ٜٓعط: ٖٓ 2املٌٝ ٜػاٟٚ ; 2/554اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 4

 .98ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ، م

 . 496اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م( 5

 .2/554اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 6

 ٜٓعط اـاضط١.( 7
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ان زٳلل٥ بنقللّ٘خ ا  ب٩ّ للنت بٺٓللىٲي     (1 جللةٺٳىت پللځ پمي للد لووٲللد   
 ٲٻ٧للد پمي للد وپللځ0  وٲللم ٠ّللمش ٦للځ نٺللٵ بإللويُللي جٳنٺلل ، (9 پ للاة
، (3 (پلرنيً  ٦ٓى رد٤ّةڂ  Darocaلووٲد ٲٻ٧د ا  ب٩ّ نت غاد س أينت
ان أْلةو ا   ، مڀ بنقى  بٺٳىيحد پځ ٲٻ٧د أينت پمي د وٶٻلد ٬ّوپځ ب

ٍ  پمي لد  وٶٻد0  نٺٵ ب٪ّٿّ٘ع جٳنٺ   وٲٻ٧لد  َىٲُلٟد  جٳلىت  جةنڂلمٺ
 .  (4 (...أينت

ٖ ٯر پمي د ٲٻ٧د أينت ٚٿځ اٲٻرٽ أوڂلرٝ وبٺلهع يٛلٽ پمي لد     
 Huescaٲٻ٧لللد أيلللنت وٲٻ٧لللد لووٲلللد وپمي لللد َىٲُلللٟد ووْلللٳد   

 5) 
Tudelaوزٟرٻد

0 وٲم وٖ٭ بإللويُي ؾٗةڂساة وپ ة٦ساة جٳنٺل   ،(7(  6 
 ّٞرللللد ب٬ّ ٧للللد ْللللميمخ ؾٗللللر د بٺحٳ٧للللد وبئٳللللد پمي للللد، ... 0 جٳنٺلللل 

                                                 

 .235اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م( 1

 ٜٓعط اـاضط١.( 2

 .2/554ْع١ٖ املؿتام، ( 3

 .268ايطٚض املعطاض، م( 4

طقػط١ مخػٕٛ َٝاًل، ٚهلا سكٕٛ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ بٝٓٗا ٚبني َس١ٜٓ غ( 5

 .  18ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م، عسٜس٠

تكع َس١ٜٓ تط١ًٝ يف ايجػط األع٢ً األْسيػٞ، مشاٍ َس١ٜٓ غطقػط١، ( 6

ٜاقٛت، ; 2/733اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ; 95ٜٓعط: ايٝعكٛبٞ، ايبًسإ، م

 . 104األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م

ٚملعٜس َٔ ايتفاقٌٝ عٔ األقايِٝ ايجالث١ ; 2/538ؿتام، اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ امل( 7

 . 57-56األخط٣، ٜٓعط: ايػاَطا٥ٞ، ايجػط األع٢ً األْسيػٞ، م



75 

 .  (1 (..،.بنٲٟةو
ٶللهٺٵ پمي للد ، (9 وپللځ أ٦ٿللةٸ پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت پمي للد پٻرةڂللد  

اٶّلللة ٦ٻللل  بٺٟىيلللٱ جلللّٙ ٲىٞحلللد   0 ان ٲلللةٸ بٺ٧لللهوع ٦ لللاة ، (3 لووٲلللد
ان جر لللاٿة وجلللّٙ َىٲُلللٟد ، ا  َىٲُلللٟد وَىٲُلللٟد وهلللي أٲلللىت

 .  (4 ٮؿٕ ب٪ّٿةټ
ٶٿللة ٠ّللمش ب٪ّٿللّ٘ع ٦للځ پمي للد لووٲللد وٲىّٞللة پللځ پمي للد ٲٻ٧للد  

 س ٣٦رٿلد  أينت ٲٻ٧د ٦ٿٹ پځ جةنڂمٺٍ پمي د لووٲد0  أينت جٳنٺ 
 جللةت ضني٤ّةئللد ٭ّللة أجىوڂرللد ٶ رُللد پ للاة پٳىجللد و٦ٻلل ، غحللٹ َللٯؽ
 .  (5 (ةڀبٺح ر ٦ػةئث اؾم  پځ وهي، جةجةً وَسنڀ

وٶةڀ ٺنغنل ب٩ّحةٸ ؾنٸ پمي د ٲٻ٧د أينت أڀ أٖحؿر پ ٟٳسلاة  
 Ebroوالَللرٿة ٶّللى بالجللىو  ، س بنڂللمٺٍ بنٶّللةوپ حلل٥ ٺٻ٧ميللم پللځ  

بٺهع يٷنڀ پٗمو پرةإ أؾم ٮىو٦  پځ پمي د ٲٻ٧د أينت پةوبً ّٝمي لد  
   ٝ وٲللم أْللةو ا  نٺللٵ  ، َىٲُللٟد وج٧للمهة يٗللث س بٺحؿللى ب٬ّسنَلل

 بجلىإ  ب٬ُّلٿ   بٺٷحّ٘ بٺ اى ٚٯد ٦ٻ  وهي ٲُٟدَى0 بإللويُي جٳنٺ 
 غحلةٸ  غالد  پلځ  وج٧ٛل   بٺلىوټ  جلنيل  پلځ  ج٧ٛل   يلؤزي  ٶلحّ٘  ٶّى وهن

                                                 

 . 2/553ْع١ٖ املؿتام، ( 1

 .1/166املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 2

 .235اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م( 3

 .21تطقٝع األخباض، م( 4

 . 235ايطٚض املعطاض، م( 5
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 بنٶّللةو هللهإ پللنبل ٮسػسٿلل٥ (1 ٲٻللاىخ ڂللنبؾي پللځ وج٧ٛلل  أيللنت ٲٻ٧للد
 ز سلاي  أڀ ا  َىٲُلٟد  پمي د ا  ز ٗث ضٽ زٟرٻد پمي د ٮنٰ ٶٻاة
 ٮرػسلةي  (9 ىٞنْلد ٞ ا  ضلٽ  بٺًيسلنڀ  ٶّلى  پنٲل٥  ا  غلّّخ  ؾٗځ ا 

 .  (3 (..،.بٺحؿى ا  ج٫ىجراة
 وپللځ بنٶّللةو بنقللى  بٺللّٖ ٢ّللى ّٝمي للد ٲٻ٧للد أيللنت ٶّللى ْللٻنڀ        

وپ لاة ٶّلى   ، ... 0 وٲم جّٙ بٺ٧هوع نٺٵ جٳنٺل  ، Rio Jalon( قةٺنڀ 
، وپمي د ٲٻ٧د أيلنت  (5 وپمي د ؾىيًخ (4 ْٻنڀ بٺهع ٦ٻر  پمي د َة 

و٦ى ويُلٳي پلځ بنو٘ پلة    ويؤقه س َاٹ ، (6 ويُٳي پمي د ووٞد
 .  (7 (..،.ال ٸّٗ  ٶطىخ

ٶٿلة نٶللى ٦ للةڀ أڀ ب٬ّ ٟٳللد ب٬ّٿسللمخ پلځ ٶّللى ْللٻنڀ ؾسلل  پمي للد   

                                                 

١ تكع يف ايجػط األع٢ً األْسيػٞ، ٚتعس َٔ أعُاٍ َس١ٜٓ تط١ًٝ، ٖٚٞ َسٜٓ( 1

 .233ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تتكٌ بأسٛاظ َس١ٜٓ بًٓػ١ٝ، تكع ع٢ً غاسٌ دبٌ ٚهلا غٛض ( 2

سكني، ٚتؿتٗط بكٓاع١ ايػفٔ ايهبري٠ يٛدٛز خؿب ايكٓٛبط ايػًٝغ، ٜٓعط: 

 .391اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 17-16ْفؼ، مابٔ غايب، فطس١ األ

 ; 2/554ْع١ٖ املؿتام، ( 3

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع بايكطب َٔ َس١ٜٓ قًع١ أٜٛب، ٚتعس َٔ املسٕ اؿك١ٓٝ، ( 4

اؿُريٟ، ايطٚض ; 19ٚهلا آثاض نجري٠، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م

 . 469املعطاض، م

١ قًع١ أٜٛب، ٜٓعط: ايعصضٟ، تطقٝع َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع بايكطب َٔ َسٜٓ( 5

 .22األخباض، م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تعس َٔ سكٕٛ َس١ٜٓ غطقػط١، ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ ( 6

 . 133َٔ َعذِ ايبًسإ، م

 .22تطقٝع األخباض، م( 7
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ان زٷطللى ٮراللة بٺنليللةڀ ، ٲٻ٧لد أيللنت ولووٲللد ز٧للم پللځ أ٥ّللٹ ب٬ّ للةٞٱ 
 .  (1 بٺرةڂ٧د وب٬ّنبٲ٥ بإلَّٔبزرػرد

وٺ٧ٹ زنٮى ب٬ّرلةإ جنغلنل بنٶّلةو وبٺ٧رلنڀ جلةٺٳىت پلځ پمي لد ٲٻ٧لد         
0 وٲم ٠ّمش بإللويُي ٦ځ نٺلٵ جٳنٺل   ، ت غ٧ٻاة زٓساى جةٺًوب٦دأين
 ٶلطّ٘خ  پ٫مولٲد وي ةجر٧اة ّّٰٔٲد ٦رنٶّة وبٺطٿةو بنْػةو ٶطّ٘خ، ... 

وٺهٺٵ بْساىذ پمي د ٲٻ٧د أيلنت  ، (9 (...،.بن٧َةو وقرٗد ب٫ّٗث
وزٷطللى س أوبٚللراة ب٬ّىب٦للي ؾة٭ّللة ؾللةٸ ب٬ّللمڀ ، جؤٶّللة پ ٟٳللد ٦ٓللحرد
 Sevillaٻردبنقى  پطٹ اْحر

 Valenciaوجٻ ُرد (3 
 .  (5 و٪ّ٘هة (4 
وٲلم أْلةو ا    ، (6 ٶٿة بْساىذ ههإ ب٬ّمي د جنغلنل ب٬ّلى بٺٟرلث    

ٶٿلة  ، (7 (وينغم ّٚحةٸ ٲٻ٧د أينت ب٬ّلى بٺٟرلث  0  نٺٵ بٺحٷىع جٳنٺ 
بإللويُي ا  نٺلٵ   أوٚؽوٲم ، (8 بْساىذ جٗ ة٦د بٺ٫ٛةو ب٬ّههث

                                                 

 . 255زٍٚ ايطٛا٥ف، م( 1

 . 2/554ْع١ٖ املؿتام، ( 2

قططب١ مثإْٛ َٝاًل، َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قسمي١ بٓاٖا ٜٛيٝٛؽ قٝكط، تبعس عٔ ( 3

أبٛ ايفسا، تكِٜٛ ايبًسإ، ; 60-58ٜٓعط:  اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م

 .175-174م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع يف ؾطم األْسيؼ، ٖٚٞ َٔ قٛاعس ايؿطم امل١ُٗ، هلا ( 4

اؿُريٟ، ; 16أغٛام ٚبػاتني نجري٠، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م

 .100-97ايطٚض املعطاض، م

 .587ْؼ، فذط األْسيؼ، مَؤ( 5

املط ٖٛ قُؼ ؾذط ٜػتدسّ نسٚا٤ ْافع يًػعاٍ، عبس اؿُٝس، َعذِ ( 6

   3/2086ايًػ١ ايعطب١ٝ املعاقط٠ 

 .2/896املػايو ٚاملُايو، ( 7

 . 2/993ايػهاض املصٖب ٖٚٛ اـعف األخهط، ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، ( 8
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 ٶلللٹ ا  جللل  ويسػالللً ههثب٬ّللل بٺ٫ٛلللةو يٗللل ٥ وّٞلللة ،... 0 جٳنٺللل 
 .(1 (ب٩ّاةذ

و٦ٻر  ٮلبڀ پمي لد ٲٻ٧لد أيلنت ٶةڂلر پمي لد پسؿٛلىخ وزسٿسل٥ جىقلةا          
وهن پة أْةو اٺر  بجځ ؾرةڀ أض لةا ؾميطلد   ، بٲسٗةلع ووقٕ س بن٧َةو

س ( ټ961-919هللل/ 357-377 ٦للځ ّٟللنبٸ ب٫ّٻرٯللد ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺ ةٖللى     
، ي سل  بنَلنبٰ بٺٳةئٿلد   وب١ّله پلځ پم  ، ... 0 أؾنبي پمي د َىٲُٟد جٳنٺ 

ٮٗللةو ٦ُللٷىإ ٺّللةو پللځ زٟرٻللد   ، وٲللنټ اٺراللة بٺٟللىٰ پللځ بٺللحنيل بٺح٧رللمخ  
وٲٻ٧للد أيللنت ووبلع ْللٻنڀ ووٶٻللد وؾللنيًخ ووبلع ؾ رٯللد       (9 وٞىَللنڂد

 .  (3 (..،.ٮٷةڀ أهٻاة س وقةا و٧َد پ٧رٓد، و٪ّ٘هة پځ ب٩ّاةذ
 ٮٿحلةڂي هلهإ ب٬ّمي لد پلځ    ، أپة  ضةو پمي د ٲٻ٧د أينت ٮالي ٦ميلمخ  

 ٍ وٮراللة ٶ رُللد يٳللةٸ ٭ّللة ٶ رُللد َللةڂسة    ، بٺٟللّٙ باٯلل٭ س بٺٓللٿ
وه للةٴ أيٛللةً  ، و٭ّللة پ للةوخ ٺٻػللىٌ ٶةڂللر س أٖللٻاة پاهڂللد   ، پىيللد

وٶةڂر هلهإ  ، ٶ رُد أقى  زُٿ  ٶ رُد بٺٳّّ ب٬ّٳمٌ و٭ّة جىغةڀ
ويىغل٥ زلةويف   ، س أَلحةڂرة  (4 س ب٬ّةٚي أ٣٦ٽ پىٶً ٺٯىَلةڀ ب٭ّرٷلٹ  

                                                 

 .2/554ْع١ٖ املؿتام، ( 1

األع٢ً األْسيػٞ بٝٓٗا ٚبني تط١ًٝ أضبع١ فطاغذ، ٖٚٞ  َس١ٜٓ تكع يف ايجػط( 2

; 184َٔ أعُاٍ تط١ًٝ، ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م

 .389اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م

 .360ّ (، م941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 3

ٍٚ ٖٚٞ فطق١ ز١ٜٝٓ تعس َٔ مجاعات ايفطغإ ايٓكطا١ْٝ أغػٗا ايفْٛػٛ األ( 4

ّ، ٚناْت ُْٗتٗا قاضب١ املػًُني ٚإخطادِٗ َٔ 1120ٖـ/ 514احملاضب غ١ٓ 

 . 519-518، م 1املٓاطل ايٓكطا١ْٝ، ٜٓعط: عٓإ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م
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ټ أع ج٧م اغنيا ب٬ُّٻٿّٙ ٦ځ 1141هل/536ج ةا ههإ بٺٷ رُد ا  َ د
 .  (1 پمي د ٲٻ٧د أينت ّٝمخ ٲٻرٻد بضى َٳنٞاة جرم بٺ ٗةو  بنَحةڀ

ٶٿلة ينغللم جللةٺٳىت پللځ ٲٻ٧للد أيللنت ٦للمل پللځ بٺٷاللن٬ أْللاىهة  
وٶللهٺٵ ب٫ّ٬للةوو بٺللّٖ ، Moreria( ب٬ّىويللد بٺٷالل٭ بٺللهع يٟٻللٱ ٦ٻرلل 

  بٺٓلىٰ  وب، Camino de lasoledad( ٶلةپر ن َلنٺرمال   يٳلةٸ ٭ّلة  
 Meridaپللځ ٲٻ٧للد أيللنت ٦ٻلل  بٺٟىيللٱ ب٬ّللئلع پللځ پللةولخ       

ا   (9 
وهي پمي د ج ةهلة ج٧لٙ    Bilbilis( جرٻحرٻرٍ ٶةڂر پمي د، َىٲُٟد

وٶةڂللر هللهإ ب٬ّمي للد پنٖللنٮد   ، باليٟللةٺرّٙ س ب٬ّةئللد ب٬ّرنيليللد بنو   
 .  (3 وجّٔجرد ب٫ّرٹ ب٬ُّنپد، وجبزٳةڀ ٖ ٧د بنَٻؿد، ُّٛځ بٺٗرة٪د
ٮلرني    ٛلًة جلةٺٳىت پلځ ٲٻ٧لد أيلنت پمي لد ز٧لى٬ جةَلٽ        وينغم أي

   .(4 وٮراة  ضةو پُةغم اَنيپرد Villa Feliche (ٮرٻرّ
ٶٿللة أڀ ب٫ّللٝ ب٪ّميللمع جللّٙ پللمي ّٖ ٲٻ٧للد أيللنت وَىٲُللٟد ٺّللى  

وهللن ٹّللّٰٔ  ، ٦ٻلل  ٤ّةڂرللد غُللنو پ٧ٳللنلبً أٶطىهللة ٦ٻلل  ٶّللى ْللٻنڀ     
 لة٢ى  وأڀ پ ٣ى ٚلٯة٬ ٶّلى ْلٻنڀ هلن أجلم٤ پ     ، أؾٓةا غحةٸ جرٷنو

وال زلًبٸ بٺٳلى    ، وغ لةڀ يبهلىخ  ، بنڂمٺٍ ّٝة ٮر  پځ قٛلىخ ڂةٚلىخ  

                                                 

 . 2/93أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ( 1

َسٜٔ أْسيػ١ٝ تكع ظٛيف قططب١ َٓشطف١ إىل ايػطب قًٝاًل، ٚتبعس عٔ ( 2

ؿطٜٔ َٝاًل، ٚفٝٗا آثاض نجري٠، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ َس١ٜٓ بطًٝٛؽ ع

 .519  - 518اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 21األْفؼ، م

 .2/93أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ( 3

 .2/94أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ( 4
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وپللځ ، وبٺٳٗللةت پ س٣ٿللد جٻحللد ٶّللى ْللٻنڀ ا  أڀ زحٻلل٩ َىٲُللٟد     
وهي پمي د ووپةڂرلد ٲمٺّلد ؾٗل اة ب٬ُّلٻٿنڀ     ( ٶةالزنوبو ٥ّٻساة جٻمخ
ٌ  وجةٺٳىت پ اة جٻلمخ ، وأٲةپنب ّٞة وٮرالة جرلنذ پ ؿنزلد س    ( َلةٺرني
وٺ٧ٻللاة بٺللّٖ يُللٿراة بٺ٧للىت ٺحٻللد پللځ ٦ٿللٹ  ، جرٻللد(أ ضللٽ جٻللمخ، ب٩ّحللٹ
وّٛلهبا  ، پلنال(  هي ّٛهبا َٻُلٻد غحلةٸ يٳلةٸ ٭ّلة بٺٓلةوبذ     ، َىٲُٟد

   .(1 وٮراة ؾٗځ ٲميٽ پځ ج ةا ب٬ُّٻٿّٙ Rotaزٻٵ ب٩ّحةٸ پمي د ووٞد
ٮٷةڂللر نبذ پنٲلل٥ جللمي٥ ، أپللة پمي للد لووٲللد بٺسةج٧للد ٺٳٻ٧للد أيللنت 
هإ ب٬ّمي للد ا  ٦اللم  وز٧للنل هلل ، ٚللٿځ وبلع ٦ٿرللٱ پللځ وبلع غٻللٱ   

ان ، وٺٷ للاة ٦ٿللىذ ٶللطّ٘بً س بٺ٧اللم بإلَللنيپي ، بنيللحّ٘يّٙ بٺٳللمپةا
ٶٿلة ٶلةڀ ٭ّلة َلنو     ، ٮراة ٲٻ٧د پځ ج ةا ب٬ُّٻٿّٙ ٦ىٮر جٳٻ٧د لووٲد

 .  (9 جىغةً ٣٦114رٽ ٞنٺ  ضنيضد ٶرٻنپّٔبذ و٦ٻر 
وب  بٺٓٿةٸ بٺٓىٲي پځ پمي د لووٲد وغلم َلىلبت ٞنيلٹ يًيلم     

نغلٹ زٗلىي٭ ب٬ّرلةإ    ، وي٧ٻلن ٦ٻل  َلسد أپسلةو    ، ٦ٻ  ٧ُّٿةئد پّٔ
وأيٛللةً ٦ٻلل  پٳىجللد پللځ لووٲللد   ، س وٲللر بٺٯرٛللةڀ ٳّللن وبلع غٻللٱ 
وپمي لد أقلى    ، Bagiena( جة٪ ل   پمي د زٳل٥ س َلاٹ پىجل٥ زُلٿ     

( ٶةپرًيللللةٸ ضللللٽ جٻللللمخ زُللللٿ  ، Calamocha( ٶٻٿنْللللد ب٨ّاللللة
Caminreal  وٷّ  ٦ٻ  ٶّى يٳةٸ ٺ )  ٟ د وبٲ٥ ٦ٻ  بٺٟىيٱ جلّٙ َىٲُل
 .(3 وجٻ ُرد

                                                 

 .2/107أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ( 1

 . 2/94أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ( 2

 .2/94سغ١ٝ، أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓ( 3
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 التازيخ السياسي ملديهة قلعة أيوب : ثانيًا

،   زىل س ب٬ّٗةلو ب٬ّسنٮىخ ٺلمي ة اْلةوخ ٦لځ ٶرٯرلد ٮلسؽ پ ٟٳسلاة      
وٺٷځ ج٧م أڀ بٺسٳ  پنَ  جلځ ڂٗلّ٘   ، ووٲر لقنٸ ب٬ُّٻٿّٙ اٺراة

وبٖلللني ، (1 ټ719هلللل/ 94جٟلللةوٰ جلللځ ييلللةل س پمي لللد ٞٻرٟٻلللد َللل د  
، بٺٯللسؽ بإلَللنيپي ٺٓللح  غًيللىخ أيحّ٘يللة   غانل للة بٺىبپرللد إلٶٿللةٸ 
ان زنغل  ٞلةوٰ جلځ ييلةل ا  بٺ٫لىت      ، وبڂٳُٿر ٲنب٣ّٽ ا  ٲُٿّٙ

س ؾلللّٙ َلللةو پنَللل  جلللځ ڂٗلللّ٘ ا  بٺٓلللىٰ   ، وبٺٓلللٿةٸ بٺ٫ىجلللي
وال ڂُللسح٧م أڀ ، (9 وبٺٓللٿةٸ بٺٓللىٲي پسنغاللةً ا  پمي للد َىٲُللٟد 

ونٺللٵ ، پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت ٲللم ٮسؿللر پللځ ٲحللٹ پنَلل  جللځ ڂٗللّ٘   
أٚل٭ ا  نٺلٵ أٶّلة ز٧لم پلځ زنبجل٥       ، ٦اة ٦ٻ  قٝ َّ٘ ٲنبز ٺنٲن

وٱّة يىغؽ نٺٵ پة أْةو ، َىٲُٟد ب٬ّاٿد ٬ّة زسٿس٥ ج  پځ پنٲ٥ پاٽ
ضللٽ َللةو ؾسلل  بٮسللسؽ َىٲُللٟد     ، ... 0 اٺرلل  پئٺلل٭ ٮّاللنٸ جٳنٺلل    

 و٬ّلة 0  س ؾّٙ ٠ّلمش بجلځ ٦لهبوع ٦لځ نٺلٵ جٳنٺل       ، (3 (..،.وپمبي اة
 ٞٻرٟٻلد  پلځ  زٳلمټ ، غلى   پلة  پ٧ل   ٺل   وغلى  ، جٟةوٰ پنَ  بٺسٳ 
 ب٪ّٗلللللنڀ پلللللځ ؾن٭ّلللللة پلللللة وبٮسلللللسؽ، ٮةٮسسؿالللللة، َىٲُلللللٟد ا 

                                                 

 . 83اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م; 1/265املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 1

 .101ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م; 104َؤْؼ، فذط األْسيؼ، ( 2

 .19أخباض فُٛع١، م( 3
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     .  (9 ټ719هل/ 94وٶةڀ نٺٵ َ د ، (1 (...وب٧ّ٬ةٲٹ
ويحمو أڀ ج٧ٙ بٺٳحةئٹ بٺ٧ىجرد ٲم بَلسنٞ ر ج٧لم بٺٯلسؽ بإلَلنيپي     

   ٍ پ لاٽ  ، والَلرٿة پمي لد ٲٻ٧لد أيلنت    ، س بٺٓٿةٸ بٺٓلىٲي پلځ بنڂلمٺ
، ان ٶةڂر اؾم  بٺٳحةئلٹ بٺلّٖ َلة ر س بٺٯلسؽ    ، (3 ٲحرٻد جّٗ ّٟرث

ٮٳم ٚٿر ٦ّٻد پنَل  جلځ ڂٗلّ٘ بٺ٧ميلم پلځ ٲلةلخ هلهإ بٺٳحرٻلد پلځ          
وٲللم ، أپطللةٸ ٦ٿللّ٘خ جللځ ب٬ّاللةغى بٺسػللرّٓ وأقرلل  ٦حللم بهلل جللځ ب٬ّاللةغى  

بَلسٳى هللهبڀ بنقلنبڀ وأزحة٦اٿللة س بٺٓلٿةٸ بٺٓللىٲي پلځ بٺط٫للى بن٦ٻلل      
ّٟرلللث س بنڂلللمٺٍ والَلللرٿة   بٺلللهع أٖلللحؽ ب٬ّلللنٞځ بٺىئرُلللي ٺٳحرٻلللد 

ويحلمو أڀ هلئالا ٮٛلٻنب بالَلسٳىبو س     ، (4 َىٲُٟد ولووٲلد وٲٻ٧لد أيلنت   
ٶللة٬ّٻؽ ، هللهإ ب٬ّ ٟٳللد جُللحث پللة زٓللساى جلل  پللځ پٗللةلو ٞحر٧رللد ٪ رللد     

 .  (5 وبٺٯنبٶ  بٺٷطّ٘خ ٮٛنيً ٦ځ قٗنجد زىجساة
وپځ بٺٳحةئٹ بٺ٧ىجرد بٺّٖ بَسنٞ ر ٲٻ٧د أينت ٲلىيّ پ لاٽ پلځ    

وپللځ  ، (7 وٶللهٺٵ ا  جللّٗ ٦حللم بٺللمبو   ، (6 جللّٗ أپرللد ي سُللث ا  

                                                 

 .2/16ايبٝإ املػطب، ( 1

 . 18َؤيف فٍٗٛ، أخباض فُٛع١، م( 2

ٛبإ بٔ غًِٝ َٔ َصسر ِٖ بٓٛ أؾطؽ بٔ نٓس٠ ٚأَِٗ ػٝب بٓت ث( 3

فٓػبٛا إيٝٗا، زخًٛا إىل األْسيؼ َع َٛغ٢ بٔ ْكري ٚغهٔ قػِ َِٓٗ 

 . 430غطقػط١ ٚقًع١ أٜٛب، ٜٓعط: ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م

ايتُُٝٞ، ايتذٝبٕٝٛ يف ; 500، 430ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 4

 .13األْسيؼ، م

 .224ط٘، ايفتح ٚاالغتكطاض، م( 5

 . 637بٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، ما( 6

 . 89، 3/42ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 7
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، (1 بنڂٗللةو أْللةوذ ب٬ّٗللةلو ا  أڀ ج٧ٛللاٽ َللٷځ س ٲٻ٧للد أيللنت    
 .  وٺٷځ   زنٚؽ وٲر ڂًو٭ّٽ ّٞة

أپللة بٺٳحةئللٹ بٺّّجىيللد ٮرحللمو أٶّللة ٶةڂللر أٲللٹ وٚللنؾةً پللځ ؾرللص   
ان ٶةڂللر ب٬ّىبٶللً ب٬ّؤهنٺللد جللةٺّّجى    ، بالڂسٓللةو س پ ٟٳللد ٲٻ٧للد أيللنت   

وپمي لد  ،  Guadalajaraب٬ّ ةٞٱ بٺّٖ زٓٿٹ وبلع ب٪ّػلةوخ  زسٿطٹ س
 Santebriaوْلل سّّيد، وٲٻ٧للد أيللنت ، َللة 

 Hueteووجللهخ، (9 
 3) ،

وپځ ههإ باٿن٦ةذ بٺّٖ ٦ةْر س پ ٟٳد ٲٻ٧د أينت ، (5( 4 وزّ٘وبٸ
  ٝ وج لن لووٲلد   ، أينت وبٺّٖ   ٠ّمل ب٬ّٗةلو أٖن٭ّٽ جمٲد ج لن ٻّلر

، (6 لووٲد بٺّٖ ٨ّرر ٦ٻل  ب٨ّالٽ  بٺهيځ بَسٳىوب پحٷىبً س ڂةؾرد 
ٺلهٺٵ ال ڂُلسح٧م   ، وزح٧م ههإ ب٬ّمي د پُةٮد ٲٗلّ٘خ ٦لځ ٲٻ٧لد أيلنت    

                                                 

ابٔ ; 35/385ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 4/117، 2/145ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 1

 . 3/309اـطٝب، اإلساط١، 

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تعس َٔ أعُاٍ َس١ٜٓ طًٝط١ً ٚتكع ؾطم قططب١ ٚتتكٌ ( 2

ٜاقٛت، األْسيؼ ; 19فطس١ األْفؼ، م بأسٛاظ َس١ٜٓ غامل، ٜٓعط: ابٔ غايب،

 . 171َٔ َعذِ ايبًسإ، م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ َٔ أعُاٍ ؾٓترب١ٜ، ٚتبعس عٔ َس١ٜٓ قْٛه١ ثالث١ َطاسٌ، ( 3

 .  2/560ٜٓعط: اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 

نِ ٚتكع إىل ايؿطم 131َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تبعس عٔ َس١ٜٓ قًع١ أٜٛب َػاف١ ( 4

 . 2/100أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ،  ايؿطم َٔ َس١ٜٓ بًٓػ١ٝ، ٜٓعط:

ط٘، ايفتح ٚاالغتكطاض، ; َٚا بعسٖا 186َؤيف فٍٗٛ، َفاخط ايرببط، م( 5

 .284م

 .41ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 6
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 .  أڀ بَسٳى ٲُٽ پ اٽ ٮراة
٢اى بهسٿةټ ب٬ُّٻٿّٙ ّٝمي د ٲٻ٧د أيلنت پ له ٦الم بنپلّ٘ ٯّٿلم      

ان ٶلللةڀ ، ټ(886-859هلللل / 973 -938 جلللځ ٦حلللم بٺلللى٦ّځ بٺطلللةڂي
وبٺنٲللن٬  (1 َللىخ جللّٗ ٲُللي  بٺللمبٮ٥ ووبا نٺللٵ ٦ُللٷىيةً ٺٻسٗللمع ن  

وأَلٷ اة  ، ٺهٺٵ ٲةټ بنپّ٘ جح ةا ههإ ب٬ّمي لد ، جنغااة واج٧ةل قٟىهة
بٺسػرحرنڀ وو  ٦ٻراة ي٦رٿاٽ ٦حم بٺى٦ّځ جځ ٦حم بٺ٧ًيلً جلځ ٦حلم    

وٲم ٦ٻلٱ بجلځ ؾرلةڀ    ، (9 ټ869هل/ 948بهلل جځ ب٬ّاةغى بٺسػرّٓ َ د 
وٸ پللځ وٶللةڀ بنپللّ٘ ٯّٿلم جللځ ٦حلم بٺللى٦ّځ أ  0  ٦ٻل  نٺللٵ جٳنٺل   

بٖٟ ٥ هئالا بٺسػرحرلنڀ بٺ٣لةهىيځ جلةٺط٫ى بن٦ٻل  ٦ لمپة أْلػةإ ج لن        
ٮارؤ ٦ٻراٽ هئالا بٺسػرحرّٙ وبٖلٟ ٧اٽ وڂلنإ ّٞلٽ    ، ٲُي ب٬ّ سًوڀ ج 

وج ةهة ٭ّٽ وؾٗ اة وألقلٹ ٮرالة ي٦لرٿاٽ    ، وجنّأهٽ پمي د ٲٻ٧د أينت

                                                 

ٜطدع ْػبِٗ إىل ظعُِٝٗ فطتٕٛ بٔ قػٞ سانِ إقًِٝ ؾ١ٝ، إش اعتٓل ( 1

ايٛيٝس بٔ عبس ّ  ٚقكس بالز ايؿاّ ملكاب١ً اـًٝف١ 712ٖـ/ 94اإلغالّ غ١ٓ 

ّ( ٚمل تؿط املكازض إىل زٚضِٖ ٚضداالتِٗ 714-705ٖـ/ 89-86املًو )

ايصٜٔ سهُٛا األْسيؼ ست٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ / ايجأَ املٝالزٟ، 

إش شنطت إٔ َططف بٔ َٛغ٢ بٔ فطتٕٛ بٔ قػٞ قتً٘ أٌٖ بٓب١ًْٛ غ١ٓ 

طٟ يف األْسيؼ ّ ٚبعس ٖصٙ املس٠ أقبح هلِ زٚض غٝاغٞ ٚعػه799ٖـ/ 183

ّ، ٜٓعط: ابٔ ايكٛط١ٝ، تاضٜذ افتتاح 929ٖـ/ 317ست٢ ْٗا١ٜ سهُِٗ غ١ٓ 

ابٔ سٝإ، ; 502ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م; 205األْسيؼ، م

َؤْؼ، فذط ; 115ّ (، م846-796ٖـ/ 232-180املكتبؼ )يًشكب١ 

 .104األْسيؼ، م

 .49ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 2



86 

ووغااللٽ ٦حللم بٺللى٦ّځ جللځ ٦حللم بٺ٧ًيللً جللځ ٦حللم بهلل جللځ ب٬ّاللةغى       
ٳللم ٺلل  ٦ٻلل  ٲنپلل  وأپللىإ ّٚٿ٧اللٽ اٺرلل  وج للة ٺلل  ؾٗللځ و٦، بٺسػللرّٓ

پمي د لووٲد و٪ّ٘هة وز٧امهٽ جةٺٗنيذ وأغلى  ٦ٻلراٽ ب٧ّ٬لةو٬ ٦ لم     
 .  (1 (...بٺ٫ًوبذ

وأٚة٬ بٺ٧لهوع ا  ووبيلد بجلځ ؾرلةڀ پلځ أڀ بنپلّ٘ ٯّٿلم جلځ         
٦حم بٺى٦ّځ بٺطةڂي ٦ام ٺٷٹ وبؾم پځ أَىخ جّٗ ّٟرث پةئلد لي لةو   

٬ّلة ضلةو ج لن    0  اة٥ّد أَىخ جّٗ ٲُي جٳنٺ س ٶٹ ٪ًوخ يٳنپنڀ ّٞة ٬ّ
ٲُللي ٦ٻلل  بإلپللةټ ٯّٿللم جط٫للى َىٲُللٟد ڂللنإ جللؤوالل ٦حللم بٺ٧ًيللً        

وألقٹ ٲراة ٦حم بٺى٦ّځ جځ ٦حلم  ، وج   ٭ّٽ ٲٻ٧د أينت، بٺسػرّٓ
، و٦ٳللم ٭ّللٽ ٦ٻلل  ٲللنپاٽ  ، وڂٗللحاٽ حملةوجللد جللّٗ ٲُللي  ، ..،.بٺ٧ًيللً

 .  (9 (ي ةووأغى  ٦ٻراٽ پځ بٺ٧ةو٬ ٶٹ وبؾم ٦ م ٶٹ ٪ًوخ پةئد ل
و٦ٻلل  أضللى نٺللٵ ٮٳللم ٦للمّ أؾللم بٺحللةؾطّٙ پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت پللځ 
ب٬ّمڀ بٺ٧ُٷىيد قلنيٸ زٳُلرٿ  پلمڀ بنڂلمٺٍ وأٚلة٬ اٺرالة پمي لد        

 .  (4 و٪ّ٘هة (3 ٲٻ٧د وجةؼ وپمي د بٺٳٻر٧د
                                                 

 .39ّ (، م912 -888ٖـ/ 300-١275 املكتبؼ )يًشكب( 1

ٚيًُعٜس َٔ ايتفاقٌٝ سٍٛ املٛادٗات بني بين ; 41تطقٝع األخباض، م( 2

ػٝب ٚبين قػٞ ٜٓعط: ايػاعسٟ، بٓٛ قػٞ ٚزٚضِٖ ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ يف 

 َٚا بعسٖا. 86األْسيؼ، م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تابع١ ملس١ٜٓ ؾٓترب١ٜ اؾتٗطت عكٓٗا ايصٟ ٜػ٢ُ عكٔ ( 3

ع١ ع٢ً نف١ ْٗط ايٛازٟ ايهبري ٖٚٛ ٜتٛغط َسٜٓيت قطٓٝات٘ ٚيٛظ٠، ايكًٝ

 .49ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م

 .239ايسٜٚساض، اجملتُع األْسيػٞ، م( 4
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و  يُسٿى ٦حم بٺى٦ّځ جځ ٦حم بٺ٧ًيً ٞنينيً ّٛٷٽ پمي لد ٲٻ٧لد   
س ٦ام بنپّ٘ ٦حمبهلل جلځ  ټ 897هل/ 977أينت ان َى٦ةڀ پة زنس َ د

وج٧م وٮةز  ٦لّٙ بنپلّ٘ ٦حلم بهلل    ، (1 (ټ919-888هل/377-975  ٯّٿم
و٬ّلة زلنس ٦حلم    0  ان ٠ّمش ٦ځ نٺٵ بٺ٧هوع جٳنٺ ، بج   ب٬ّ هو پٷةڂ 

بٺللى٦ّځ جللځ ٦حللم بٺ٧ًيللً قةٞللث بج لل  ب٬ّ للهو بإلپللةټ ٦حللم بهلل ّٝللنذ   
وبٺسللًټ  ،ٮُللػٹ ٺلل ، وَللؤٺ  بٺسُللػرٹ ٺلل  ٦ٻلل  پللة ٶللةڀ جرللمإ، أجرلل 

 .  (9 (..،.بٺٟة٦د وٮّةهمخ بٺ٧مو
ويحلللمو أڀ أَلللىخ ج لللن ّٟرلللث ب٬ّسٿىٶلللًخ س پلللمي ّٖ ٲٻ٧لللد أيلللنت  

ٮٳم ٶةڂلر  ، ٲم أٖحؿر پمي د َىٲُٟد أيٛةً ٠ّر ڂٯننهة، ولووٲد
هللهإ بنَللىخ ٦ٻلل  بٺٟة٦للد قللنيٸ ٦اللم بنپللّ٘ ٦حللمبهلل وبنپللّ٘ ٦حللم     

ځ ٦حللم والَللرٿة ٯّٿللم جلل( ټ961-919هللل/ 357-377 بٺللى٦ّځ بٺطةٺللص
ٶللهٺٵ أقللنإ ب٬ّ للهو جللځ ٦حللم   ، بٺللى٦ّځ بٺسػللرّٓ ٦ةپللٹ َىٲُللٟد 

 –ٶٿلة پللى نٶللىإ  –بٺلى٦ّځ بٺللهع بَلسٿى ٦للةپنيً ٦ٻلل  ٲٻ٧لد أيللنت    
وبجځ أقر  ينڂٍ جځ ٦حم بٺ٧ًيً جځ ٦حم بٺى٦ّځ بٺٻهبڀ جةي٧ة بنپلّ٘  

 .  (3 ټ919هل/ ٦377حم بٺى٦ّځ بٺطةٺص س جمبيد ؾٷٿ  َ د 
ٳم نٶى بٺ٧هوع أڀ بنپلّ٘ ٦حلم   ٮ، أپة ّٜٗنٔ پمي د ٲٻ٧د أينت

بٺى٦ّځ بٺطةٺص ج٧م زنٺرس  بنڂمٺٍ غمل ٺٻٿ لهو جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ     
و٬ّلة ون أپلّ٘ ب٬ّلئپ ّٙ ٦حلم     0  بٺسػرّٓ ٦ٻ  پمي د ٲٻ٧د أينت جةٺٳنٸ

                                                 

 .49ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 1

 .49تطقٝع األخباض، م( 2

 . 53، 49، 42ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 3



88 

وٯّٿلم جلځ   ، بٺى٦ّځ ٶسث جحر٧س  پل٥ بنپرل ّٙ ٦حلم بهلل جلځ ٸّرل      
ٽ پللځ ب٬ّكللىغّٙ نقلله جر٧للد بٺ٧للىت و٪ّ٘هلل ، پللځ پٛللى، ٦حرللم بهلل

وغلللمل أپلللّ٘ ب٬ّلللئپ ّٙ ٦حلللم بٺلللى٦ّځ ٺللل     ، وغلللةٸ بٺط٫لللى بنٲٗللل  
 .  (1 (..،.بٺسُػرٹ

وٲم ْةوٴ ب٬ّ هو پ٥ ٦حم بٺلى٦ّځ بٺطةٺلص س بٺسٗلمع ٭ّػٿلةذ     
وَلرٿة س ٪للًوخ  ، بٺ ٗلةو  ٚلم ب٬ّ لةٞٱ بنڂمٺُلرد س بٺط٫لى بن٦ٻل       

Muezپللنيّ 
ان غاللً ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺطةٺللص   ، ټ997هللل/378َلل د (9 

وزٷنڂر ههإ ب٪ّٿٻد پلځ  ،  Navarreٱّٻٷد ڂةٮةو ٦ّٻد ٦ُٷىيد ٚم
وٶةڂلر نَلىخ ج لن    ، غاةذ ٦لمخ پلځ پ لةٞٱ بنڂلمٺٍ بٺسؿٳلر ّٞلة      

ان َللةهٽ ٮراللة ٯّٿللم جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ    ، ّٟرللث بٺ ٗللرث بنٶللّّ 
بٺسػرّٓ ؾةٶٽ َىٲُٟد وٶلهٺٵ ب٬ّ لهو جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ بٺسػلرّٓ       

ن ٲُلي  وبٺسؿٳلر أيٛلةً ّٞلهإ ب٪ّٿٻلد أَلىخ ج ل      ، (3 ؾةٶٽ ٲٻ٧د أينت
ج٧م ٠ُّځ ٦نيٲساة جٳىٞحد والَرٿة ٯّٿم جلځ ٦حلم بهلل جلځ ٯّٿلم     

 .  (4 جځ ٺث ؾةٶٽ زٟرٻد
، ويحمو أڀ بٺسؿةٰ ههإ ب٩ّٿلن٤ بٺ٧ُلٷىيد ج٧حلم بٺلى٦ّځ بٺطةٺلص     

                                                 

 .49تطقٝع األخباض، م( 1

ع يف بالز ْافاض )ايبؿهٓؼ (: ٜٓعط: ابٔ سٝإ، املكتبؼ )يًشكب١ ٖٚٛ سكٔ ٜك( 2

 .116ايعًٝاٟٚ، ايبؿهٓؼ، م; 161ّ (، م941-912ٖـ/ 300-330

ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، ; 130ابٔ ايكٛط١ٝ، تاضٜذ افتتاح األْسيؼ، م( 3

 .49-42م

 .39ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 4
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، وٖةو جبپٷةڂل  زن٢رٯالة جةٺٓلٷٹ ب٬ّ ةَلث    ، ٲم ؾُّځ پنٲٯ  بٺ٧ُٷىع
ٿلم جلځ   ٮؤوَٹ ٮّٿن٦د پځ ب٬ّٳةزٻّٙ جٳرةلخ ٯّٿم جځ ٦حم بهلل جلځ ٯّ 

وٶلةڀ هلهب ب٪ّٗلځ    ، ٺث جځ ٲُي ا  ؾٗځ ٲٻاىخ بٺسلةج٥ ٬ّٿٻٷلد ڂةٮلةو   
يُسكمټ ٶٳة٦مخ ٦ُلٷىيد ٺٻ ٗلةو  يٳنپلنڀ پلځ قنيٺل  جٓلځ ٪لةوب٣ّٽ        

و٢ّٷځ ٯّٿلم جلځ ٺلث پلځ ٮلسؽ هلهب ب٪ّٗلځ        ، ٦ٻ  پمڀ بٺط٫ى بن٦ٻ 
ضٽ ٲمټ ٦ٻر  بنپّ٘ ٦حم بٺلى٦ّځ وأپلى جسلمپّ٘ ٥ّرل٥     ، ټ997هل/378َ د

ج٧لمهة أقلهذ   ، ٶلي ال يىغل٥ اٺرل  بٺ ٗلةو  پُلسٳحنيً      (1 پحةڂي ب٪ّٗځ
ٮةَللس٫ٹ  ، Carcarبٺٳللنبذ بإلَللنيپرد جةٺسٳللمټ ٳّللن ؾٗللځ لع ْللىإ      

بٺ ٗللةو  نٺللٵ و٪للةلووب ب٬ّٷللةڀ وٲللةپنب جللة٭ّػنټ ٦ٻلل  بٺٳللنبذ بنڂمٺُللرد 
   .(9 وٺٷ اٽ زٷحموب قُةئى ٶحّ٘خ

ان َلى٦ةڀ پلة لتّ   ، ويحمو أڀ ؾةٶٽ ٲٻ٧د أينت   يُسٿى ٞنينيً
بڂسلللا  ّٝٳسٻللل  َللل د   (3 ٬ جر للل  وجلللّٙ پٟلللى٬ جلللځ نع بٺ لللنڀ ب٫ّلللني
وٲ٧لر بٺٯس لد جر ل     0  وٲم أْةو ا  نٺٵ بٺ٧هوع جٳنٺل  ، ټ991هل/379

ٲسللٹ س ج٧للٙ ، وجللّٙ پٟللى٬ جللځ نع بٺ للنڀ ٮللمبوذ جر للاٽ ؾللىوت 

                                                 

ابٔ ; 165ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300ابٔ سٝإ، املكتبؼ )يًشكب١ ( 1

 . 2/178عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 

 .2/178ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 2

ِٖٚ أغط٠ َٔ أقٌ بطبطٟ غهٓٛا َٓطك١ ايجػط األٚغط ٚمتهٓٛا َٔ إقا١َ ( 3

ّ (، ٜٓعط: ابٔ 1085-1035ٖـ/ 478-427زٚي١ هلِ يف طًٝط١ً يًُس٠)

ػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، اي; 179-2/175اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

 .229-227م
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 .  (1 (ينټ بالض ّٙ ينټ ٦ةْنوبا پځ َ د ز٥ٓ وضٻطٿةئد، أيةپاة
ان ، ويف پٳسلٹ ب٬ّ لهو  س ؾّٙ بقسٻ٭ بجځ ؾرةڀ پ٥ بٺ٧هوع س زة

وٮرالة ٲسلٹ ب٬ّ لهو جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ       0  ټ جٳنٺ 994هل/ 319غ٧ٻاة َ د
 .  (9 (..،.بٺسػرّٓ ب٬ّ سًع ّٝمي د ٲٻ٧د أينت پځ أ٦ٿةٸ َىٲُٟد

وج٧للم پٳسللٹ ب٬ّ للهو جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺسػللرّٓ ٦للّٙ بنپللّ٘ ٦حللم   
بٺى٦ّځ بٺطةٺص بج   ٦حم بٺى٦ّځ جځ ب٬ّ هو ؾةٶٿةً ٦ٻ  پمي د ٲٻ٧لد  

وقللنيٸ زنٺرسلل  وٲ٧للر جر لل  وجللّٙ پٻللٵ ڂةٮللةو ْللةٲّد جللځ      ، (3 يللنتأ
پنبغالد  ( ټ996-975هلل/  Sancho Garcia I  993-314٪ىَلر  بنوٸ 

، ٦ُٷىيد أَٯىذ ٦ځ أَى ٦حلم بٺلى٦ّځ جلځ ب٬ّ لهو وأقرل  پٟلى٬      
ٮُؤٸ ٦حم بٺى٦ّځ پٻٵ ڂةٮةو ْةٲّد أڀ يٟٻٱ َىبؼ أقر  ٶي يٳنټ 

اال أڀ ، وأٞٻلٱ پٟلى٬  ، نٺلٵ ٮؤغةجل  ْلةٲّ  ا    ، هن جمٮ٥ ليسراٿة
پٟى٬ ج٧م اٞنيٰ َىبؾ  ٪مو جؤقر  ٦حلم بٺلى٦ّځ وبَلسن  ٦ٻل      

وجٳللي ٦حللم بٺللى٦ّځ جللځ ب٬ّ للهو س أَللى ْللةٲّ   ، پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت
وج٧للم اٞللنيٰ َللىبؾ  ٲللمټ ٦ٻلل  ب٫ّٻرٯللد ٦حللم    ، ؾسلل  ٮللم  ڂٯُلل  

، (4 ټ ٮنٖٻ  وٶُلةإ 937هل/318بٺى٦ّځ بٺ ةٖى س پمي د ٞٻرٟٻد َ د
 .  س ؾىوج  ٮرٿة ج٧موبّْٔٴ پ٧  

ويحمو أڀ ب٫ّٻرٯد ٦حم بٺى٦ّځ بٺ ةٖى ٲم أجٳ  پمي د ٲٻ٧د أينت 

                                                 

 .49تطقٝع األخباض، م( 1

 .198ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 2

 .50ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 3

 . 50ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 4
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جرللم پٟلللى٬ جلللځ ب٬ّ لللهو ٦ٻللل  بٺلللى٪ٽ پلللځ اٞلللنيٰ َلللىبؼ أقرللل  ٦حلللم  
وٲلم وٖل٭ بٺ٧لهوع    ، ټ937هلل/  318جٹ َػٹ ٺل  نٺلٵ َل د   ، بٺى٦ّځ

وَللػٹ أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ ٦حللم بٺللى٦ّځ ٬ّٟللى٬ جللځ ب٬ّ للهو   0  نٺللٵ جللةٺٳنٸ
ينټ ب٫ّٿرٍ ٺطٿةڀ جٳّٙ پځ ٥ّةلع بلقىخ َل د ٤ّلةڀ    ٦ٻ  ٲٻ٧د أينت
ولقلٹ ٲٻ٧لد أيلنت    ، ..،.وٶةڀ ٬ّة بڂٟٻٱ پځ ٦ لم ْلةٲّ   ، ٦ٓىخ وضٻطٿةئد

وج٧لص وٮلمبً   ، قةٞث أپّ٘ ب٬ّلئپ ّٙ ٦حلم بٺلى٦ّځ يى٪لث بٺسُلػرٹ ٺل       
ٮ٧ٳللم َللػٻ  س ، پللځ پٓللةيف ٲٻ٧للد أيللنت جٷسللةت ٥ّة٦سللاٽ س نٺللٵ 

ٮرالة َلػٹ   0  ٶى بجځ ؾرةڀ نٺٵ جٳنٺ س ؾّٙ ن، (1 (..،.بٺسةويف ب٬ّهٶنو
َللػٹ ٬ّٟللى٬ جللځ پ للهو بٺٳىْللي ٦ٻلل  پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت س ٥ّللةلع  

ويحمو أڀ ب٫ّٻرٯلد بٺ ةٖلى زٗلى٬ جٗلنوخ وبٲ٧لد ٦ لمپة       ، (9 (بلقىخ پ اة
أٲىّ ٬ّٟى٬ بٺسػرّٓ ٦ٻل  ٲٻ٧لد أيلنت ونٺلٵ ٺ٧لمټ ؾلموش ٮلىب٨ البوع        

، ٲِحَٻِلل ِ ٲللم يُُللس٫ٹ پللځ ٲحللٹ ج٧للٙ بٺٟللةپ٧ّٙ ٮللؤوبل أڀ يٷللنڀ نٺللٵ پللځ 
 .  ٮٛنيً ٦ځ و٪حد أهةن ٲٻ٧د أينت جسنٺرد پٟى٬

، (3 ټ931هلل/ 319وج٧م نٺٵ ٲمټ پٟى٬ جځ ب٬ّ هو ا  ٲىٞحلد س َل د  
هللل/ 399ضللٽ ْللةوٴ س َلل د ، وٺ٧للٹ هللهإ بٺًيللةوخ ٺسؤٶرللم ٮللىو٘ بٺٟة٦للد 

، ټ پ٥ ب٫ّٻرٯد ٦حم بٺى٦ّځ بٺ ةٖى س اؾم  ٦ّلنيذ بٺٗلنبئ٭  933
ټ ٚم ٢ّىل ٯّٿم جلځ هةْلٽ   934 هل/393ٶٿة پ٥ ؾٷنپد ٲىٞحد َ د 

وٶللةڀ ، ... 0 وٲللم ٦ٻللٱ بٺ٧للهوع ٦ٻلل  هللهإ بنؾللمبش جٳنٺلل ، (4 بٺسػللرّٓ
                                                 

 .50تطقٝع األخباض، م( 1

 .285-284ّ (، م941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 2

 .50ضٟ، تطقٝع األخباض، مايعص( 3

ٖٛ قُس بٔ ٖاؾِ ايتذٝيب ٚالٙ اـًٝف١ عبس ايطمحٔ ايٓاقط ع٢ً َس١ٜٓ ( 4

 =ّ إال أْ٘ غطعإ َا متطز عًٝٗا، ٚملٓ٘ ضدع إىل931ٖـ/ 319غطقػط١ غ١ٓ 
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أوٸ پحللةلو جللة٫ّىوظ ا  بٺ٧ُللٷى س ٪للًبخ أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ ٦حللم بٺللى٦ّځ     
و٪ًب زٻلٵ بٺٗلةئٯد وٲٯلٹ جٳٯٻل  قىوغل       ، َ د بض سّٙ و٦ٓىيځ وضٻطٿةئد

ة ٪ًب أپلّ٘ ب٬ّلئپ ّٙ   و٬ّ، ا  وبلع ب٪ّػةوخ ج٧م أڀ وٖٹ و٦ّٹ وٶُ 
٦حللم بٺللى٦ّځ َلل د ضللنيش و٦ٓللىيځ وضٻطٿةئللد ا  َىٲُللٟد قللىظ اٺرلل   

   .(1 (واليټ بٺ٧ُٷى ٯّةٖى حملٿم جځ هةْٽ، پٟى٬
اال أڀ پٟللى٬ جللځ ب٬ّ للهو   يُللسٿى ٞللنينيً س ٞة٦سلل  ٪ّٷنپللد       

ان أ٦ٻلللځ ٢ّلللىلإ وبڂ٣لللٽ ٺ ٗلللىخ ٲىيحللل  ٯّٿلللم جلللځ هةْلللٽ     ، ٲىٞحلللد
رٯللد ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺ ةٖللى ٦ّٻللد  و٦ٻلل  اضىهللة غاللً ب٫ّٻ ، بٺسػللرّٓ

و٦ للم ٨ّللة٤  ، ټ936هللل/395ٮكللىظ َلل د ، ٦ُللٷىيد ٬ّنبغاللد نٺللٵ  
وقللىظ ّٞللٽ ٦ٻلل   (9 پٟللى٬ جللهٺٵ بَللسػةِ ج ٗللةو  أٺحلل  وبٺٳللني٤

وَةو بٺ ةٖلى ٺلميځ   0  وٲم ٦ٻٱ بجځ ؾرةڀ ٦ٻ  نٺٵ يٳنٺ ، ب٬ُّٻٿّٙ
، ..،.ٮحللمأ ّٟٝللى٬ جللځ پ للهو بٺسػللرّٓ ، بهلل ج٧ُللةٶىإ ٳّللن بٺط٫للى بن٦ٻلل  

وأوٖللٻاٽ ٪ّللًت  ، ٢اللّ٘ ٲنپلل  ٦ٻلل  ب٫ّٻ٧للةڀ   ، ث ٲٻ٧للد أيللنت ٖللةؾ
ٮػلةاإ  ، ٮٷةڀ ٲم بَسػةِ ب٬ّٓلىٶّٙ پلځ أهلٹ أٺحل  وبٺٳلني٤     ، بٺٓرٟةڀ

                                                                                                

ايطاع١ بعس شيو ٚاؾرتى َع ايٓاقط يف َٛقع١ اـٓسم سٝح أغط غ١ٓ =

ٝف١ قا٥سًا ع٢ً َٓطك١ ايجػط ّ ٚبعس إطالم غطاس٘ عٝٓ٘ اـ938ًٖـ/ 327

ّ، ٜٓعط: ايعصضٟ، 949ٖـ/ 338األع٢ً ٚبكٞ يف َٓكب٘ ست٢ ٚفات٘  غ١ٓ 

 .46تطقٝع األخباض، م

 .50تطقٝع األخباض، م( 1

ٖٚٞ َٓطك١ ٜطًل عًٝٗا اغِ قؿتاي١ ايكسمي١، تكع يف أقك٢ ايؿُاٍ ( 2

ع٢ً طٍٛ ْٗط االبطٚ،  إش نإ املػًُٕٛ ٜػريٕٚ إيٝٗا يف غعٚاتِٗ مل١ًُ يٕٝٛ

 ٜٓعط اـاضط١ أٜهًا. ; 136-1/135ٜٓعط: ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، 
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َللةووب پ٧لل  ، ٮللراٽ ٥ّة٦للد پللځ وغللنهاٽ وٮىَللةٶّٽ، پ للاٽ ٦للمل ٶللطّ٘
   .(1 (و نوهٽ، ٮةڂحُٟنب ٦ٻ  ب٬ُّٻٿّٙ پځ أهٻاة، لبقٹ ب٬ّمي د

َللةٺرث وؾٓللرد ٚللم أهللةن ويحلمو أڀ بٺ ٗللةو  ٲللم ب١ّللهوب ٦لمخ أ  
وج٧لص ٶسةجلةً   ، ٺلهٺٵ وأ  ب٫ّٻرٯلد بٺ ةٖلى أڀ يحلمأ ّٞلة     ، ٲٻ٧د أيلنت 

ٮلىٮٙ پٟلى٬   ، و٦ى٘ ٦ٻر  بنپلةڀ ، ا  پٟى٬ يم٦نإ ا  بٺٟة٦د
0 وٲللم ٠ّللمش بجللځ ؾرللةڀ ٦للځ نٺللٵ جٳنٺلل   ، بالَللسػةجد ٭ّللهإ بٺللم٦نخ

ٮُةاإ ويبل س ٪ٛح  ٦ٻل  پُلسم٦راٽ   ، وجٻ٩ بٺ ةٖى ٺميځ بهلل نٺٵ 
وَةپ  بٺس لّّإ  ، وجمأإ جٷسةت پ٧هوبً اٺر ، وٚة٦٭ غمإ ج  ،پٟى٬

وجلهٸ ٺل  ٦ٻل  نٺلٵ     ، و  يى٘ پ   جُنبإ، ٱّځ ٦ مإ پځ بٺ ٗةو 
ووٲ٥ س بٺٷسةت ، أپةڂ  وپة ٢ّ   پځ اٲىبوإ ٦ٻ  ٦ٿٻ  وا٦نيا پ ًٺس 

، ويئٶللم ٺلل  ّٝللة جهٺلل  ٺلل  ج ٯُلل   ، بٺللهع أڂٯللهإ جللهٺٵ أَللٟىبً ّٜٟلل   
، ٮلمٮ٥ پٟلى٬ نٺلٵ ٶٻل  ٪ّر ل      ، ٣ّةپل  ويحُٝ ٺ  أڀ ينضٱ پ ل  س ب 

وب٪لّٔ  ، وأٖى ٦ٻ  پ٧ٗلرس  ، وأٚىت ٦ځ ٮّةوجد بٺ ةٖى ٺميځ بهلل
 .  (9 (..،.وڂؤ  ّٚةڂح ، ّٝځ پ٧  پځ بٺ ٗةو 

ٲلللةټ ، وٲحلللٹ ٯّةٖلللىخ ب٫ّٻرٯلللد ٦حلللم بٺلللى٦ّځ پمي لللد ٲٻ٧لللد أيلللنت 
بٺسػرحرللنڀ جللبقنيا پللنبٲ٧اٽ بنقللى  وبالڂٛللٿةټ ا  ٲللنبذ پٟللى٬ جللځ 

نٶّللٽ ٶللةڂنب يسنٲ٧للنڀ  ، ي للد ٲٻ٧للد أيللنت إلَلل ةل ٲنبزلل   ب٬ّ للهو لبقللٹ پم 
ب٭ّػللنټ بحملسٿللٹ ٦ٻللراٽ ج٧للم بٺسؿللهيى بٺللهع زٻٳللةإ پٟللى٬ پللځ ب٫ّٻرٯللد    

                                                 

 .396ّ(، م941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ)يًشكب١( 1

 . 396ّ(، م 941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ)يًشكب١( 2
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پمي لد لووٲللد وؾٷللٽ جللځ   (1 ٮٳللم أقٻلل  يلنڂٍ جللځ ٦حللم بٺ٧ًيللً ، بٺ ةٖلى 
  ِ وٶللهٺٵ بڂٟللن  َلةئى جللّٗ پ لهو وپللځ پ٧اللٽ ا    ، پ لهو پمي للد زلنو

اال أڀ ، ؾٗل ةً وٲٗلحد زةج٧لد ٭ّلٽ    ٲٻ٧د أينت ج٧م أڀ ١ّٻلنب ٦لځ ضنيضلّٙ    
وقلنيٸ  ، نٺٵ   ٺّ ٥ ب٫ّٻرٯد پلځ بٺسٳلمټ ا  ٲٻ٧لد أيلنت وٯّةٖلى٣ّة     

نٺللٵ زنبٮللمذ اٺرلل  ب٪ّٓللنل بٺ٧ُللٷىيد بإلَللنيپرد پللځ پمي للد َىٲُللٟد  
وٲللم ، ٺٻنٲللن٬ پ٧لل  ٚللم ب٬ّسٿللىل پٟللى٬ جللځ ب٬ّ للهو وؾٻٯللةاإ بٺ ٗللةو   

وٶلةڀ نٺلٵ   ، أؾةٞر ٲنبذ ب٫ّٻرٯد بٺ ةٖى جة٬ّمي لد پلځ ٥ّرل٥ غاة٣ّلة    
 .  (9 ټ936هل/ 395س ينټ بٺُحر ٺطنيش ٦ٓى جٳّٙ پځ ْاىوپٛةڀ َ د
ؾلمضر ب٬ّنبغالد   ، وج٧م اٶٿةٸ بالَلس٧مبلبذ بٺ٧ُلٷىيد بٺنييپلد   

بٺ٧ُٷىيد جّٙ بٺٟىٮّٙ وبڂسار جةڂسٗلةو ٲلنبذ ب٫ّنيٮلد وٲسلٹ پٟلى٬      
وجلىي  0  وٲم وٖ٭ بجځ ؾرلةڀ نٺلٵ جٳنٺل    ، (3 جځ ب٬ّ هو وبٶًّبټ ٲنبز 

ٮنٲ٧ر ، ٶٯةو أٺح ، پُٟرنيً جؤڂٗةوإ، نع پٟى٬ جځ پ هواٺراٽ بٺ٫
ٖللةجى ّٞللة بٺٯىيٳللةڀ ؾسلل  ٖللى٤ پٟللى٬ ٦ٻلل  ، جر للاٽ ؾللىت ٖلل٧حد

، ٮةٶًّټ أهلٹ ٦ُلٷىإ يىيلموڀ ب٬ّمي لد    ، ٶةڀ ٮر  أهٻ ، جةت جُسةڀ ٺ 

                                                 

ٖٚٛ عاٌَ َس١ٜٓ زضٚق١ عٝٓ٘ األَري املٓصض بٔ قُس خًفًا ألبٝ٘ عبس ايععٜع، ( 1

ّ، فأقطٙ 912ٖـ/ 300باٜع األَري عبس ايطمحٔ ايٓاقط يف أٍٚ إَاضت٘ غ١ٓ  ٚقس

األَري ع٢ً ٚالٜت٘، ٚقس اغتعإ ب٘ اـًٝف١ يًكها٤ ع٢ً متطز قُس بٔ 

ّ عٓسَا 936ٖـ/ 325ٖاؾِ ايتذٝيب، ٚبكٞ ْٜٛؼ يف سهِ زضٚق١ ست٢ غ١ٓ 

ًع١ بػط اـًٝف١ ايٓاقط ْفٛشٙ عًٝٗا فٗطب ْٜٛؼ إىل غطقػط١ ثِ إىل ق

 .53-45أٜٛب فعفط ب٘ ايٓاقط ٚقتً٘، ٜٓعط: ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م

 .397ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300ابٔ سٝإ، املكتبؼ )يًشكب١ ( 2

 .4/145ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ( 3
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وپٻٷللنب ٦ٻلللراٽ  ، ؾسلل  أٲؿٿللنهٽ ٮرالللة  ، ووٶللث بنوٺرللةا أٶسلللةٮاٽ  
٫ّرٹ أ٦نيهة وأَلٯٻاة  وغةْر ب، ٮمقٻر ٦ٻراة پځ غاة٣ّة، أجنبّٞة

، ٮلهبٲنب ٦ػلنيً وجلةٸ أپلىهٽ    ، وٖى٤ بحملةپنڀ ٦ اة س ٞىٲالة وأٮ رسلاة  
ٮؤپُلر وٺلرٍ   ، وٲم ٪لمب ّٞلة ٖلحةؼ يلنپاٽ نٺلٵ أٺلن٬ پلځ أهٻلاة        

 .  (1 (وٖةوذ ٺٻ ة٢ىيځ ٦ّّخ، ّٞٽ ٪ىيث
و٦ٻ  بٺى٪ٽ پځ نٺٵ ٮٳم ٢ّٷځ أٮىبل پځ جّٗ ّٟرلث وپلځ پ٧الٽ    

٧ّ٬ىٶللد وبالٺسػللةا ا  ٲٻ٧للد  پللځ بٺ ٗللةو  پللځ ب٭ّللىت پللځ پرللمبڀ ب   
و٩ّلؤ أٶطلى   0  ان أْةو بٺ٧لهوع ا  نٺلٵ جٳنٺل    ، ب٬ّمي د ٺنيؾسٿةا ّٞة

، ب٬ّٓىٶّٙ ا  بٺسؿٗځ جٳٻ٧د أيلنت پل٥ جٳرلد أهلٹ پٟلى٬ وْلر٧س       
 .  (9 (..،.وٲسٻنب ٦ځ  قىهٽ، ٮؿنٖىوب ضنيضد أيةټ ؾس  زٳحٙ ٦ٻراٽ

،  لهو وٲّلة ؾٷلٽ جلځ پ   0  أپة بجځ ؾرةڀ ٮٳم ٦ٻٱ ٦ٻ  نٺٵ جٳنٺ 
وپلځ پ٧ل  پلځ ٲلنبپٍ     ، ووغلةٸ ّٟرلث ٲةٞحلد   ، أقنإ ب٫ّةئځ پٟلى٬ 

ٶٯلللةو أٺحللل  وأهلللٹ بٺٗلللّّ پلللځ ٮىَلللةڀ بٺٟلللةئٯسّٙ ا  نووخ بٺٳٗلللحد   
 .  (3 (..،.ٮةپس ٧نب ّٞة

و٢ّٷ لر پلځ   ، ويحمو أڀ ٲلنبذ ؾٷنپلد ٲىٞحلد ٲةپلر ّٝنيؾٳسلاٽ     
وپ للاٽ يللنڂٍ جللځ ٦حللم ، ووٲللن٦اٽ ٶؤَللى ، بإلپُللةٴ جللح٧ٙ پ للاٽ
ٮٷةڂللر أ٦للمبل بنَللى  پللځ جللّٗ ّٟرللث   ، بٺللمووٲيبٺ٧ًيللً بٺسػللرّٓ 

ٮلؤپى ب٫ّٻرٯلد بٺ ةٖلى جٳسٻلاٽ     ، وبٺ ٗةو  ب٬ّسؿةٺٯّٙ پ٧اٽ ٶحّ٘خ غمبً
 .  (4 ٥ّر٧ةً
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أپة بٺح٧ٙ بلقى پځ بٺ ٗةو  ووغةٸ جّٗ ّٟرث ٱّځ ٢ّٷ لنب پلځ   
بٺنٖللنٸ ا  بٺٳٗللحد وبٺسؿٗللځ ّٞللة وپ للاٽ ؾٷللٽ جللځ پ للهو بٺللهع   

ٝ ٞٻللث بنپللةڀ پللځ ب٫ّٻرٯللد بٺ ةٖللى ٮؤ  پٳةجللٹ زٓللػر٥ ، ٦ٟللةإ ٺلل  ٮٳلل
أزحة٦  پلځ بٺ لًوٸ پلځ بٺٳٗلحد ب٬ّسؿٗل ّٙ ّٞلة ج٧لم ٯّةٖلى٣ّة پلځ          

ويحلمو أڀ ب٫ّنيٮلد ٲلم وٚل٧ر قٟلد نٶرلد پلځ        ، ٲحٹ ٲنبذ ب٫ّٻرٯلد 
وٲلم أوٚلؽ بجلځ    ، أغٹ بَسٿةٺساٽ وپځ ضٽ بالڂٳحة٘ ٦ٻلراٽ وٲسٻلاٽ  

ضللٽ وزللث بٺٳللنبل ٦ٻلل  ب٬ّٿسلل ٧ّٙ س     0  ؾرللةڀ زٯةٖللرٹ نٺللٵ جٳنٺلل    
٪مبخ يلنټ بنؾلم   ، ٮةجسمو ؾٷٽ جځ پ هو، وقىظ ا  بحملٻد ،بٺٳٗحد
وأٖلل٫ي ، بٺللم٦ةا ا  بنپللةڀ وبٺ للًوٸ ا  بٺ ةٖللى ٺللميځ بهلل  ، ج٧للمإ

وٮاٽ ٦   پځ پٳلمبو ٦لمل پلځ ؾٗلٹ س بٺٳٗلحد وَل٧د       ، ٺ ٗرؿس 
پلة وأ  پ٧الٽ ز٧ػرلٹ ْلؤٶّٽ ٦ٻل  زلؤپّٙ ٥ّة٦لد        ، بنٲنبذ ٦ مهٽ

، ٦لللځ بٺط٫لللى جٷٻرسلللاٽ  ٽواي٦لللةغا، س أڂٯُلللاٽ وأپلللنب٭ّٽ وأهٻلللراٽ 
و٦ٻ  زلؤپّٙ ٧ُّلّٙ ٮةوَلةً    ، وا٪ّةٲاٽ جة٪ّٛىخ ّٛرص زئپځ جنبئٳاٽ
وبإلٮلىبظ  ، وايٗلة٭ّٽ ا  پؤپ لاٽ  ، پځ ٲنبپٍ أٺح  ووغلنإ ٮىَلةٶّٽ  

ٮسٿلر هلهإ بٺٳٛلرد يلنټ     ، ٦ځ َلةئى ب٬ّٓلىٶّٙ ٺٻ لًوٸ ٦ٻل  ؾٷٿل      
وڂلًٸ بٺٳلنټ ّٚٿة٦سلاٽ    ، بالض ّٙ نؾم ٦ٓى جٳرلر پلځ ْلاى وپٛلةڀ    

، ّٝٓلللام پلللځ بٺ ةٖلللى ٺلللميځ بهلل، حد ٦ٓلللي هلللهب بٺ لللاةو٦لللځ بٺٳٗللل
جلةٶى بٺٳ٧لنل ٭ّلٽ ٪لمبخ يلنټ بٺطنيضلةا       ، ٮةغسٿ٧ر پ اٽ ٥ّٻد ٪ٻر٣لد 

پ٧ل  أواللإ وقةٖلد   ، وٲم جىي ٭ّٽ س بٺىوبٰ ٦ٻل  جةجل   ، س ب٬ّٛىت
وپرّللً پ للاٽ  ٸ ّٟرللث وپللځ لقللٹ س   ، وأؾٛللىذ ب٩ّٿة٦للد، ويوباإ

، ٮةَلسؿرنب ،   أ٨ّلةئاٽ بنپةڀ پځ ٮىَةڀ ب٬ّٓىٶّٙ پ ةل  ّٞلٽ ٦ٻل  
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و٦ةضلر بٺُلرن٬ ٮلراٽ س    ، ٮٳسٻلنب ٦لځ  قلىهٽ   ، ضٽ ٲمټ پځ َلنبهٽ 
وغللم٤ ، وأٲللىّ ٦رللنڀ ب٬ُّللٻٿّٙ ، أ٦للً بهلل جلل  بٺللميځ ، پٓللام ٣٦للرٽ 

و٧ّ٥لر  ، ٮؤغةجنب َىب٦ةً، ل٦ة ٮراٽ لب٦ي ب٬ّ ةية، پ٧ةٍٞ بٺٷةٮىيځ
وبغسٿلل٥ پللځ وإوَللاٽ ووإوٌ ، ج٧للم أڀ ٶللةڂنب ْلل٧ة٦ةً، ٭ّللة ب٬ّٳللةليى

 .  (1 (نٺّٙ ٲحٻاٽ ضنيش پةئد وأٌ وڂر٭ وضنيضنڀ وأَةًب٬ّٳس
وٲم جلّٙ بجلځ ؾرلةڀ نٺلٵ     ، ٶةڂر ڂسةئع ٮسؽ پمي د ٲٻ٧د أينت ٶحّ٘خ

٬ّة بغسٿل٥ ٦ٻرل  پلځ قٛلم     ، وٶةڀ ٮسؽ ٲٻ٧د أينت ٣٦رٽ بٺٓؤڀ0  جٳنٺ 
ان ٶةڂللر ٮللراٽ ٦للمخ پللځ ٮىَللةڀ َىٲُللٟد ب٬ّٿللميځ  ، ْللنٶد بٺسػرحللرّٙ

ٌ   ، ٭ّللٽ پللځ ب٬ّٓللىٶّٙ س لبو بإلَللنيټ    ا  بٺ٣ٯللى ّٜٿللٍ پةئللد ٮللةو
ا  بٮسسلةؼ  ، ٮٻٽ يل ع پ لاٽ اال ب٫ّٿُلنڀ ب٬ُّئپّ لنڀ پلځ ٦ىٚلاٽ      ، أولوب

وبڂٳٟللة٤ ، َللح٥ وضنيضللّٙ ؾٗلل ةً پللځ ؾٗللنڀ ب٩ّنيٺٳللد س پٳللةټ وبؾللم   
، ي٦رٽ ب٩ّٿة٦د پځ بالڂسٗةو جؤوٺرةئل  ب٬ّٓلىٶّٙ  ، ب٬ّةوٰ ٯّٿم جځ هةْٽ

 .  (9 (لإ جُةٺٯس وبڂٯىب، وپة غى  ٦ٻر  پځ ڂٳٕ ٦ملإ وٲ٥ٟ ٦ملإ
و  ب٫ّٻرٯلد ٦حلم بٺلى٦ّځ بٺ ةٖلى     ، ج٧م پٳسٹ پٟى٬ جلځ ب٬ّ لهو  

جمالً ٦   س ؾٷٽ پمي د ٲٻ٧د أينت َٻرٿةڀ جلځ أ٦ّلم جلځ غلنلع     
وَلػٹ  0  وٲلم أْلةو ا  نٺلٵ بجلځ ؾرلةڀ جٳنٺل       ، ټ936هل/ 395َ د

بضلى ٮسؿالة   ، ٺُرٿةڀ جځ أ٦ّلم جلځ غلنلع ٦ٻل  پمي لد ٲٻ٧لد أيلنت       
وجللهٺٵ ، (3 (٬ّ سللًع س ْللاى وپٛللةڀ پ للاة وٲسللٹ پٟللى٬ جللځ پ للهو ب 

 .  بڂٳ٥ٟ ؾٷٽ بٺسػرحرنڀ ٬ّمي د ٲٻ٧د أينت ٬ّمخ پځ بٺًپځ
                                                 

 . 399-398ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 1

ٜٚٓعط أٜهًا: ابٔ ; 399ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 2

 .4/145خًسٕٚ، ايعرب، 

 .417ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 3
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وج٧م ٦نلخ ب٫ّٻرٯد بٺ ةٖى پلځ ٦ّٻسل  ٦ٻل  پمي لد َىٲُلٟد اضلى       
٦ّٙ ٦ٻ  پمي د ٲٻ٧لد أيلنت ٯّٿلم جلځ     ، ټ937هل/396بٮسسةؾاة َ د

 وو  ٦ٻراللة ٦حرللم بهلل جللځ ٮاللى س، ضللٽ ٦ًٺلل ، أٖللح٩ جللځ ؾللًت بهلل
وبٺللىبغؽ أڀ هللهإ بٺس٫للرّ٘بذ  ، (1 ټ938هللل/ 397وجرلل٥ بنوٸ پللځ َلل د 

بٺُللىي٧د ٪ّٷللةټ پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت ي٧ٷللٍ ؾةٺللد ٦للمټ بالَللسٳىبو س  
ٮٛنيً ٦ځ ٦مټ ٲموخ بٺنالخ پځ ٪ّ٘ جّٗ ّٟرث پلځ بٺُلرٟىخ   ، ب٬ّمي د

 .  ٦ٻ  بنپنو ٮراة جُحث وَنـ ٲمټ بنقّ٘يځ ه ةٴ
ٶٿلة  –بنپلةڀ ٪ّٷلٽ جلځ ب٬ّ لهو    وٺهٺٵ وج٧م ا٦ٟةا ب٫ّٻرٯد بٺ ةٖى 

ټ ا  938هللل/397ان ٪للًب پ٧لل  س ٖللةئٯد  ، وضحسللر ٞة٦سلل  ٺلل    –پللىّ
 Galiciaپ ٟٳللد غٻرٳرللد

، وٲللم أجٻلل  جللنياً ؾُلل ةً س هللهإ بٺ٫للًوخ  (9 
و٦ٻ  اضىهة ٲةټ ب٫ّٻرٯلد بٺ ةٖلى جس٧ر ل  ٦ٻل  پمي لد ٲٻ٧لد أيلنت َل د         

إ س وٶةڀ ب٫ّٻرٯد ٲم أقله أپّل  ويوغسل  ٶىهلةئځ ٦ لم     ، ټ939هل/398
ٶٿللة وهحلل  ، اال أڂلل  ٲللةټ جللبٞنيٰ َللىبؾاٽ ج٧للم ز٧ر لل  ، وٲللر َللةجٱ

و٪لًب ؾٷلٽ   0  وٲم أْةو بٺ٧هوع ا  نٺٵ جٳنٺل  ، اؾم  بٺموو ه ةٴ
جللځ پ للهو پلل٥ أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ ٦حللم بٺللى٦ّځ  س ٖللةئٯد َلل د َللح٥        

وٲللةټ ب٬ّٳللةټ  ، وأجٻلل  بٺللحنيا بٺ٣٧للرٽ ، و٦ٓللىيځ وضٻطٿةئللد ا  غٻرٳرللد 

                                                 

 .51ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 1

ٖٚٞ َٓطك١ تكع يف أقك٢ ايؿُاٍ ايػطبٞ َٔ األْسيؼ، ٚؼاشٟ يف ( 2

سسٚزٖا َٔ د١ٗ ايػطب غاسٌ احملٝط األطًػٞ ٚخًٝر بػها١ٜ َٔ د١ٗ 

ايؿُاٍ، ٚػاٚضٖا َٔ د١ٗ ايؿطم ٚاؾٓٛب بالز ايبؿهٓؼ، َٚٔ أؾٗط َسْٗا 

و، ٚأؾتٛضٜؼ، ٚغريٖا، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض َس١ٜٓ ؾٓت ٜاقب، ٚي

 ٜٓعط اـاضط١ أٜهًا.  ; 169املعطاض، م
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أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ ٦حللم بٺللى٦ّځ پللځ زٻللٵ بٺ٫للًبخ  و٬ّللة ٲٯللٹ ، ..،.بحملٿللنل
 (1 وأ  ٦لًٸ جٷلى جلځ ٦حرلم بهلل جلځ ٮالى      ، وٲمټ پ٧  ؾٷلٽ جلځ پ لهو   

ونٺللٵ ، وأپللى جةٺسُللػرٹ ٪ّٷللٽ جللځ ب٬ّ للهو ٦ٻراللة  ، ٦للځ ٲٻ٧للد أيللنت
وٶلةڀ  ، ٺطنيش قٻنڀ پځ ْلاى وپٛلةڀ َل د ٤ّلةڀ و٦ٓلىوڀ وضٻطٿةئلد      

پلځ َىٲُلٟد    أپّ٘ ب٬ّئپ ّٙ ٲم بو٣ّلځ ٦ ل  وضٳلد جٟة٦سل  ٦ لم َٖلمَوِإ      
ووهحل  لبو ٯّٿلم   ، َ د َر و٦ٓىيځ وضٻطٿةئلد أپّل  ويوغسل  ووٺلمإ    

 .  (9 (ٮٻٿة َػٹ ٺ  ٦ٻ  ٲٻ٧د أينت أٞٻٱ وهةئ   اٺر ، جځ اَؿةٰ
هلللل/ 398أع  وٶلللةڀ ب٫ّٻرٯلللد بٺ ةٖلللى ٲلللم أقللله س بٺُللل د ڂٯُلللاة

وٶلهٺٵ ٦ٻل    ، ٦امبً ٦ٻ  ؾٷٽ جځ ب٬ّ هو ؾةٶٽ ٲٻ٧د أينت( ټ939
٬ّٻللٵ جللځ ٞنيللٹ ؾللةٶٽ پمي للد وْللٳد  ٯّٿللم جللځ پنَلل  جللځ ٦حللم ب 

وٲللم أْللةو بجللځ ، جٛللىووخ بالٺسللًبټ جةٺٟة٦للد و٦للمټ بٺسٿللىل پللىخ أقللى 
وس ٪للىخ وجرلل٥ بلقللى پ للاة وٖللٹ ا  ٲىٞحللد    0  ؾرللةڀ ا  نٺللٵ جٳنٺلل  

ٖلةؾث پمي لد وْلٳد پلځ     ، پنَ  جځ ٯّٿم جلځ ٦حلم ب٬ّٻلٵ بٺٟنيلٹ    
ّٙ ؾٷلٽ جلځ   و٦ٳلم جر ل  وجل   ، ..،.بٺط٫ى بن٦ٻ  پُسؤٺٯةً ٺٻ ةٖلى ٺلميځ بهلل  

، پ هو ٖةؾث ٲٻ٧د أينت ٦ٳمبً س أؾنبي أ٦ٿة٭ّٿة وپ سلا  ؾلمول ة  
ج٧لم أڀ أؾٻل٭   ، ّٖ٘هة ؾػلد ٦ٻراٿلة و٭ّٿلة   ، پ٥ ّٟميم بٺحر٧د ٦ٻراٿة

، ٶلٹ وبؾللم پ لاٿة س ب٬ُّللػم ب٩ّلةپ٥ جٳىٞحللد ٧ُّلّٙ ٧ُّللّٙ ٺّر للةً    
، وبٺ٧للموٸ پللځ أهٻللاة، وب٪ّٷللةټ وبٺٯٳاللةا، ّٝؿٛللى ٲةٚللي ب٩ّٿة٦للد ّٞللة

                                                 

شنطٙ ابٔ سٝإ باغِ  ٚيٝس بٔ عبس اهلل بٔ فٗط، ٜٓعط: املكتبؼ )يًشكب١ ( 1
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٧ځ جځ ٯّٿم ٲةٚي َىٲُٟد ٦ٻل  بٺسًبپاٿلة بٺٟة٦لد وبٺنٮلةا     وّٝٓام پ
وبالڂسلاةا ا  ْلىوٜ بٺ٧لمٸ    ، وبٺسٗلؿرؽ س بٺُلى وبٺ٧نيڂرلد   ، جٓىوٞاة

   .(1 (..،.ضٽ بڂٟٻٳة ٺُحرٻاٿة، بٺهع ٦ٳم جر اٿة
بَللسٿى ؾٷللٽ جللځ ب٬ّ للهو بٺسػللرّٓ س ؾٷللٽ پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت     

قٻٯللةً بج لل    و٦للّٙ ب٫ّٻرٯللد بٺ ةٖللى ، ټ949هللل/338ؾسلل  وٮةزلل  َلل د  
وجٳلي بنقلّ٘ س ؾٷٿالة ؾسل  َل د      ، بٺ٧ةٖي جلځ ؾٷلٽ بٺسػلرّٓ   

 .  (9 ټ961هل/ 357
ويحمو أڀ أؾم أج ةا بٺ٧ةٖي جځ ؾٷٽ ٲم قٻ٭ وبٺمإ ج٧لم وٮةزل    

ان أْلةو  ، ټ س پ ٗح  وبٺرةً ٦ٻ  پمي لد ٲٻ٧لد أيلنت   961هل/ 357َ د 
، ؾٷللللٽ بجللللځ ؾرللللةڀ ا  أڀ أوالل بٺ٧ةٖللللي جللللځ ؾٷللللٽ بٺسػللللرّٓ

 ٲللمپنب ا  ب٫ّٻرٯلد ب٪ّٷللٽ ب٬ُّس ٗللى ( وٺللث، حللم بٺ٧ًيلً و٦، وأ٦ّلم 
هلل/  361س ٲىٞحد س ْاى وغلث پلځ َل د   ( ټ976-961هل/357-366 
، ٮؤلڂ  ب٫ّٻرٯد ب٬ُّس ٗى جةهلل پٷةڀ بٺٯسرد أوالل بٺ٧ةٖلي ، ...ټ  971

 .  (3 (..،.وٶىټ پطنبهٽ وأٲىهٽ ٦ٻ  أؾنب٭ّٽ
ؾللمش ( ټ1778-976هللل/399-366 وس ٦اللم ب٫ّٻرٯللد هٓللةټ ب٬ّئيللم

-976هللل/399 -366 (4 قللني٬ جللّٙ ب٪ّةغللث ٯّٿللم جللځ أجللي ٦للةپى
                                                 

 .453ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 1

 .52عصضٟ، تطقٝع األخباض، ماي( 2

 .75ّ (، م974-970ٖـ/ 364-360املكتبؼ )يًشكب١ ( 3

ٖٛ قُس بٔ عبس اهلل بٔ عاَط بٔ أبٞ عاَط قُس بٔ ايٛيٝس بٔ ٜعٜس بٔ ( 4

عبس املًو املعافطٟ، زخٌ دسٙ عبس املًو َع طاضم بٔ ظٜاز، ْٚعٍ باؾعٜط٠، 

 =يسٚي١ األ١َٜٛ، ٜٓعط: ابٔٚخسّ َِٓٗ أبٛ عاَط بٔ ايٛيٝس ٚابٓ٘ عاَط يف ا
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وزٟلنو ب٫ّللني٬  ، وجلّٙ ٲةئلم ب٩ّلرّ ٪ةٺلث جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ       ( ټ1771
ڂسع ٦   ٲرةټ ٠ّةٺ٭ بٺ ٗلةو  پل٥   ، (1 ا  ٖىب٤ ٦ُٷىع جّٙ بالض ّٙ

وٶةڂلر  ، بٺٳةئم ٪ةٺث جځ ٦حم بٺلى٦ّځ ٚلم ٯّٿلم جلځ أجلي ٦لةپى      
اللة وهللن وبپللّ٘و جللځ پٻللٵ ڂةٮللةو ْللةٲّ    ٱّٻٷللد ڂةٮللةو جٳرللةلخ أؾللم أپىبئ 

أؾلم   ،ټ(995 -969هلل/ Sancho Garci II  359-385٪ىَلر  بٺطلةڂي  
اٚللةٮد ا  پٻللٵ ٺرللنڀ وبپللّ٘و بٺطةٺللص ، ب٬ّٓللةوٶّٙ س هللهب بٺسؿللةٺ٭

Ramiro III 355- 379/بٺللهع أپللم بٺٳةئللم جللح٧ٙ    (ټ989-965هللل
 .  (9 ٲنبز 

بٺّٖ ڂٓلحر جلّٙ    وهٷهب ٮٳم بَس٫ٹ بٺ ٗةو  ب٫ّنيٮةذ بٺمبقٻرد

                                                                                                

; 1/268اؿ١ً ايػريا٤، ; 1/287ابٔ األباض، ايته١ًُ، ; 7/56بػاّ، ايصخري٠، =

َؤيف ; 4/189ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 2/63ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

 . 1/399املكطٟ، ْفح ايطٝب، ; 217فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م

َٔ بعض َٓا٥ٚٝ٘ ٚع٢ً بعس إٔ متهٔ قُس بٔ أبٞ عاَط َٔ ايتدًل ( 1

ضأغِٗ ايٛظٜط  دعفط بٔ عجُإ املكشفٞ، مل ٜبل أَاَ٘ َٓافؼ غٞ ايكا٥س 

غايب بٔ عبس ايطمحٔ ٚايس ظٚدت٘ ايصٟ نإ ٜتُتع بػُع١ يف َٝسإ 

ايكٝاز٠ ايعػهط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ عُّٛ األْسيؼ، يصا ٚدس املٓاؤٕٚ يػٝاغ١ ابٔ 

ٚهلصا عُس قُس بٔ أبٞ عاَط أبٞ عاَط يف غايب ايطدٌ املٓاغب يًُكا١َٚ، 

إىل َٓافػ١ غايب بطدٌ ال ٜكٌ عٓ٘ ؾ٦ًٓا ٖٚٛ دعفط بٔ عًٞ بٔ محسٕٚ ؾس٠ 

ٚبأغًا فاغتسعاٙ َع قٛات٘ َٔ املػطب َٚٓش٘ يكب ٚظٜط ٚدعً٘ َٔ خاقت٘ 

َّطٙ ع٢ً دٝـ اؿهط٠، مما أثاض غايب بعس إٔ تٓب٘ إىل َا ٜسبطٙ ابٔ أبٞ  ٚأ

ـالف بني االثٓني ٚاْت٢ٗ إىل َعطن١ قتٌ عاَط َٚا ٜٗسف إيٝ٘، ٚتطٛض ا

ّ، ٜٓعط: ابٔ عصاضٟ، 980ٖـ/ 370فٝٗا ايكا٥س غايب بٔ عبس ايطمحٔ غ١ٓ 

 . 65-2/60ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ; 279-2/278ايبٝإ املػطب، 

 . 63-2/60ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ( 2
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ٮٳللم ، ب٬ُّللٻٿّٙ ٺسنَللر٥ ڂٯللننهٽ ٦ٻلل  ؾُللةت ب٬ّ للةٞٱ بإلَللنيپرد    
٢ّٷ للنب قللنيٸ هللهإ بنؾللمبش پللځ بٺُللرٟىخ ٦ٻلل  ج٧للٙ پللمڀ بٺط٫للى  

 Atienzaبن٦ٻ  بنڂمٺُي پطٹ أڂسرُلد 
وال يُلسح٧م  ، وٲٻ٧لد أيلنت   (1 

أڀ يٷللنڀ نٺللٵ جةٺس٧للةوڀ پلل٥ بٺٳةئللم ٪ةٺللث جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺللهع   
وپلځ  ، وپلځ غةڂحل   ، ٶةڀ نٺٵ ٤ّځ پُة٦م٣ّٽ ٺ  ووّٝة، ٠ّةٺ٭ پ٧اٽ

أغلللٹ بٺٳٛلللةا ٦ٻللل  هلللهب بٺسؿلللةٺ٭ َلللةو ٯّٿلللم جلللځ أجلللي ٦لللةپى    
، ووٲلل٭ بٺسػرحرللنڀ پللځ ؾٷللةټ ٲٻ٧للد أيللنت ا  غةڂحلل    ، ٬ّنبغاسللاٽ

٦ٻل    San Vicentووٲ٥ بٺٻٳةا جّٙ بٺٟىٮّٙ أپةټ ؾٗځ ْ ر ّٚ لر  
ټ 987هلل/  377وؾمضر جر اٿة پ٧ىٶد ْلميمخ َل د  ، پٳىجد پځ أڂسرُد

   .(9 بڂسار ّٝٳسٹ بٺٳةئم ٪ةٺث جځ ٦حم بٺى٦ّځ
، ج٧م پٳسٹ ٪ةٺث لتّ ب٫ّن٬ س ٲنبز  وبٺ ٗةو  ب٬ّسؿةٺٯّٙ پ٧ل  

، وٲم ٲسٹ ٦مل ٶحّ٘ پځ بٺ ٗلةو  ، ان ٞةول٣ّٽ ٲنبذ بجځ أجي ٦ةپى
 .  (3 وٶةڀ پځ جّٙ بٺٳسٻ  أپّ٘ ڂةٮةو وبپّ٘و جځ ْةٲّ  ٪ىَر  بٺطةڂي

، جةَلللٽ ٪لللًبخ بٺ ٗلللى   وٲلللم ٦ىٮلللر هلللهإ بٺ٫لللًوخ ٦ لللم بٺ٧لللهوع   
ټ ا  ٤ّلةڀ  987هلل/  377وبَسٿىذ پځ أوج٥ قٻنڀ پځ نع بٺٳ٧مخ َل د 

                                                 

ايعصضٟ، تطقٝع َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع بايكطب َٔ قًع١ أٜٛب، ٜٓعط: ( 11

 .77األخباض، م

ابٔ ; 2/279ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 77ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 2

 .64-2/63اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

;  64-2/63ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ; 2/279ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب،   (3

 .116-2/115زٚظٟ، املػًُٕٛ يف األْسيؼ، 
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أع بَللس٫ىٲر ٤ّةڂرللد وَللح٧ّٙ  ، ټ987هللل/ 371جٳللّٙ پللځ ٯّللىټ َلل د  
وب قني٭ّة ا٦ةلخ ٮسؽ ٲٻ٧د أيلنت وأڂسرُلد پلىخ أقلى  ج٧لم أڀ      ، ينپةً

 .  ٶٿة أَٻٯ ة، (1 ٶةڂر ٲم َٳٟر جرم بٺ ٗةو 
بٺطةٺطلد  0  ةهلة ج٫لًوخ ٲٻ٧لد أيلنت جٳنٺل      أپة پئٺ٭ ٮّانٸ ٮٳم ب٨ّ

 .  (9 (ٮسؿاة وَح  أهٻاة وبڂٗى٬، ٦ٓىخ ٪ًوخ ٲٻ٧د أينت
وج٧م أڀ بَّٔغ٥ بجځ أجي ٦ةپى ٲٻ٧د أينت و  ٦ٻراة ٦حم بٺ٧ًيلً  
جللځ ؾٷللٽ جللځ ب٬ّ للهو بٺسػللرّٓ زطٿر للةً ٩ّاللنلإ ووٲنٮلل  ا  غةڂحلل  س    

ڀ پللة ي٧للّٗ أ ، (3 ٖللىب٦  ٚللم ٪ةٺللث جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ وبٺ ٗللةو    
بٺسػرحرّٙ ؾٷةټ ٲٻ٧د أينت بَسٿىوب س والئاٽ ٪ّٷنپد ٲىٞحد ٞرٻلد  

 .  بٺٳىڀ بٺىبج٥ ب٭ّػىع/بٺ٧ةْى ب٬ّرنيلع
، (4 ټ1737هلل/  499وج٧م َٳنٜ ب٫ّنيٮلد بنپنيلد س بنڂلمٺٍ َل د     

 وز٧لللملذ أْلللنيإهة، ز لللةضىذ٢ًّٲلللر ا  ٞنبئللل٭ ولويلللنيذ ؾرص  
 پٗللٻؿد ٶٻٿسللاة ّٟٿلل٥ وال، وبجٟللد زىجٟاللة ال، أٳّةئاللة س بٺىيةَللةذ
 ْكٗللرد وأٞٿللة٤ پ ةٮُللةذ، جللةٺ٧ٷٍ جر للاة زٯللىٰ ٺٷللځ پٓللّٔٶد 
 قللنيٸ وبنڂللمٺٍ، ٖلل٫ّ٘خ أهٻرللد ؾللىوت جر للاة وزٛللٟىټ، وٚللر٧د

                                                 

 .77األخباض، م ايعصضٟ، تطقٝع( 1

 .228تاضٜذ األْسيؼ، م( 2

 .431ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 3

ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ غكٛط اـالف١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ: ابٔ األثري، ( 4

ابٔ ايٛضزٟ، تاضٜذ ابٔ ; 269-266األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

 .217-209ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م; 321-1/317ايٛضزٟ، 
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 بٺٯ لةا  قٟلى  ّٞلة  وٸّمٰ، زحة٦ةً بٺٳمٺّد وٲنبهة پنبولهة زٯٳم ٶٻ  نٺٵ
وٶةڀ ڂٗرث بٺط٫ى بن٦ٻ  بنڂمٺُلي أڀ بَلسٳٹ   ، (1 (ٖنت ٶٹ پځ

وٶةڂر پمي د ٲٻ٧د ، جٟٻرٟٻد (3 وج ن نع بٺ نڀ، دجُىٲُٟ (9 ج ن هنل
وٲلم لقٻلر   ، أع ٚٿځ أپنيٴ جّٗ هلنل ، أينت زةج٧د ا  َىٲُٟد
لبو جّٙ َٻرٿةڀ جځ ٯّٿم جځ هلنل ؾلةٶٽ   ، بنَىزةڀ س ٖىب٤ پىيى

وب٬ّللؤپنڀ جللځ نع بٺ للنڀ ؾللةٶٽ   ( ټ1746-1739هللل/438-431 َىٲُللٟد
ب٬ّمڀ وب٪ّٗلنڀ  وٶةڂر ٮّٿن٦د ، ټ(1774-1743هل/467-435 ٞٻرٟٻد

ان ، بٺنبٲ٧للد جللّٙ ٞٻرٟٻللد وَىٲُللٟد پنٚلل٥ بالؾسٷللةٴ جللّٙ ب٩ّللةڂحّٙ 
وٲلللم ، ټ وپلللة ج٧لللمهة 1744هلللل/436لبوذ پنبغالللةذ ٦ رٯلللد س َللل د  

بَس٧ةڀ ٶني بٺٟىٮةڀ ّٛٷةټ ب٬ّٿةٺٵ بٺ ٗىبڂرد پٳةجلٹ أڀ يلمٮ٧نب ٭ّلٽ    
ٮىڂةڂلمو بنوٸ     Castillaٮسؿلةٺ٭ بجلځ هلنل پل٥ پٻلٵ ٲٓلسةٺد      ، ب٩ًّيلد 

Fernando I  496-458  /و٠ّلةٺ٭ ب٬ّلؤپنڀ جلځ نع    ، ټ (1765-1734هلل
، ټ(1754-1734هللل/ Garcia  496-446بٺ للنڀ پلل٥ پٻللٵ ڂةٮللةو ٪ىَللر   

ٮلر٫ّ٘  ، وبَسٿى پٻٷة ٲٓسةٺد وڂةٮةو ي٧ٿنيڀ ٦ٻ  زنَر٥ ههب ب٫ّلني٬ 

                                                 

 .14عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م( 1

تطدع ٖصٙ ايسٚي١ إىل َؤغػٗا غًُٝإ بٔ ٖٛز اؾصاَٞ ايصٟ أغؼ زٚي١ ( 2

ّ ٚاغتُطت ست٢ غكٛطٗا بٝس املطابطني  1039ٖـ/ 431ي٘ يف غطقػط١ غ١ٓ 

 .  179-2/170ّ، ٜٓعط: ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 1109ٖـ/ 503غ١ٓ 

ٌٝ بٔ شٟ ايٕٓٛ ايصٟ أغؼ زٚي١ طًٝط١ً غ١ٓ تطدع ٖصٙ األغط٠ إىل إمساع( 3

ٖـ/ 378ّ ٚاغتُطت ست٢ غكٛطٗا بٝس ايفْٛػٛ ايػازؽ غ١ٓ 1035ٖـ/ 427

 .184-2/176ّ، ٜٓعط: ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 1085
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وي٫للّ٘ بٺطللةڂي ٦ٻلل    ، بنوٸ ٦ٻلل  أوبٚللي ٞٻرٟٻللد ّٚةڂللث بجللځ هللنل    
و  ي سللاي هللهب بٺٗللىب٤ ، أوبٚللي َىٲُللٟد ٪ُّللةت بجللځ نع بٺ للنڀ

 .  (1 ټ1746هل/ 438ج٧م پنذ بجځ هنل َ د 
وٲُٽ َٻرٿةڀ جځ هنل ٲحرلٹ وٮةزل  َىٲُلٟد وأ٦ٿة٭ّلة جلّٙ أواللإ      

وينَ٭ ب٣ّ٬ٯى ّٝمي لد  ، ٮٳم بقسٕ أ٦ّم ّٝمي د َىٲُٟد، ب٫ّٿُد
 Leridaالولخ

وٯّٿلم  ، وب٬ّ لهو ّٝمي لد زٟرٻلد   ، وٺث ّٝمي د وْلٳد ، (9 
 .  (3 سٳٹ ٶٹ وبؾم پ اٽ ّٝمي س  وأ٦ٿة٭ّةوبَ، ّٝمي د ٲٻ٧د أينت

ٮٷللةڀ َللحث ، ويحللمو أڀ هللهب بٺسٳُللرٽ   يٷللځ پىٚللرةً ٺح٧ٛللاٽ 
ان ٶللةڀ أ٦ّللم ٖللةؾث َىٲُللٟد   ، ب٫ّللني٬ وبٺٗللىب٤ ٮرٿللة جر للاٽ  

وٲللم ، وب٬ّٻٳللث جة٬ّٳسللمو أْللم أقنزلل  ٞٿ٧للةً ا  بڂسللًب٤ پللة س أيللمياٽ 
وأڀ  ،٢ّٷلځ ٮ٧لنيً أڀ يُللسنن ٦ٻل  پللمڀ وْلٳد وزٟرٻللد وٲٻ٧لد أيللنت     

 .  (4 يُنل٤َِ اقنز  ب٬ّ هو وٺث وٯّٿم س بٺُػځ
وبَسٟة٤ ينَ٭ ب٣ّ٬ٯى ٖةؾث پمي د الولخ أڀ يٳ٭ ٚم أٞٿلة٤  

الَللرٿة ج٧للم أڀ قىغللر پ٣٧للٽ پللمڀ بٺط٫للى  ، أقرلل  أ٦ّللم ب٬ّٳسللمو
                                                 

; 3/222ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 168ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م( 1

 .2/171ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

َس١ٜٓ قسمي١ تكع يف ايجػط األع٢ً األْسيػٞ، ٚتؿتٗط بايهتإ، ٜٓعط: ( 2

 .507اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م

; 2/171ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ; 2/142ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ( 3

ايعُاٜط٠، ; 262عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م; 5/255ايكًكؿٓسٟ، قبح األعؿ٢، 

  156سيػ١ٝ، مَطاسٌ غكٛط املسٕ األْ

 .223-3/222ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 4
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و٦ٻل  پلة   ، و  يحلٱ جرلمإ َلن  َىٲُلٟد    ، بن٦ٻ  ٦ځ ٞة٦د بنقّ٘
ٗللةو ٦ٻلل  أقرلل  يحللمو ٮٳللم ٢ّٷللځ أ٦ّللم ب٬ّٳسللمو ٮرٿللة ج٧للم پللځ بالڂس
 .  (1 ينَ٭ واقٛة٤ پمڀ بٺط٫ى بن٦ٻ  ٠ّر َرٟىز 
ٲُللٿر ، ټ1781هللل/ 474وج٧لم وٮللةخ أ٦ّلم ب٬ّٳسللمو جلځ هللنل َل د     

وٲلم  ، لوٺس  جّٙ وٺمي  ينَ٭ ب٬ّئ٢ّځ وأقر  ب٬ّ هو جځ أ٦ّم جځ هنل
أپة ب٬ّ لهو  ، بقسٕ ب٬ّئ٢ّځ جُىٲُٟد وأ٦ٿة٭ّة ّٝة س نٺٵ ٲٻ٧د أينت

 (9 بٺٓللىٲي پللځ َىٲُللٟد وٮرلل  ض٫للى ٞىٶنڂللد   ٮٳللم بقللسٕ جة٩ّةڂللث  
Tarragone 3 والولخ ولبڂرد) Denia

 4)  . 
ان زلنس َل د   ، و  يمټ ؾٷٽ ب٬ّئ٢ّځ ٞنينيً س َىٲُٟد وأ٦ٿة٭ّة

وجٳلي  ، ټ ٮكٻٯ  س ب٪ّٷٽ وٺمإ ب٬ّٻٳث جؤ٦ّم ب٬ُّلس٧ّٙ 1785هل/478
 .  (5 ب٩ّةڂث بٺٓىٲي جرم ٦ٿّ  ب٬ّ هو

 Almoravides،Losوج٧للم ٦حللنو ب٬ّللىبجّٟٙ
ا  بنڂللمٺٍ َلل د  (6 

                                                 

 .263 -262عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م; 224-3/223ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 1

َس١ٜٓ قسمي١ تكع يف ايؿُاٍ ايؿطقٞ َٔ األْسيؼ ع٢ً ايبشط املتٛغط ( 2

 .492بٝٓٗا ٚبني الضز٠ مخػٕٛ َٝاًل، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م

َٔ َسٕ ؾطم األْسيؼ، ٚهلا غٛض ٚتؿتٗط بايهطّٚ، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض  (3

 .232-231املعطاض، م

 (. 1ٖاَـ) 86ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م( 4

 . 86ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م( 5

ٜطدع تأغٝؼ ايسٚي١ املطابط١ٝ إىل قب١ًٝ ملت١ْٛ ايرببط١ٜ، إسس٣ بطٕٛ قٓٗاد١ ( 6

ّ ع٢ً أغاؽ 1048ٖـ/ 440ٚقس قاَت زع٠ٛ املطابطني غ١ٓ  قٓٗاد١ َٔ ايرباْؼ،

ايععكٝس٠ ايس١ٜٝٓ اإلغال١َٝ ع٢ً ٜس عبس اهلل بٔ ٜاغني اؾعٚيٞ، ٚقس تععُت 

قب١ًٝ ملت١ْٛ اؾٗاز هلصٙ ايسع٠ٛ يف بالز املػطب أٚال ثِ األْسيؼ بعس شيو، 

عصاضٟ، ابٔ ; 296-291ٜٓعط: ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م
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ټ وهن بٺ٧حنو بٺطةٺص ٢ّٷ نب پځ بٺُرٟىخ ٦ٻل  بٺ٧ميلم پلځ    1797هل/483
و  يحللٱ َللن  پمي للد َىٲُللٟد وأ٦ٿة٭ّللة ّٝللة ٮراللة  ( 1 ب٬ّللمڀ بنڂمٺُللرد
، وبٺللّٖ ٶةڂللر ٠ّللر ؾٷللٽ ب٬ُّللس٧ّٙ جللځ هللنل  ، پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت 

  لوٺسل   ويحمو أڀ بنقّ٘ ٲم بَس٧ةڀ جةٺ ٗةو  پلځ بغلٹ ب٪ّٯلة٠ ٦ٻل    
وٲللم ، پللځ ب٫ّٟللى ب٩ّميللم ب٬ّسٿطللٹ جللة٬ّىبجّٟٙ پٳةجللٹ لٮلل٥ ب٩ًّيللد ٭ّللٽ 

و٢ّٻٵ ب٬ّىبجٟنڀ ٥ّرل٥ غًيلىخ   0  أْةو بجځ بٺٷىلجنٌ ا  نٺٵ جٳنٺ 
ٮبٶّللة جٳرللر پللمخ ، بنڂللمٺٍ َللن  َىٲُللٟد جٻللم ب٬ُّللس٧ّٙ جللځ هللنل

وب٦سٛللةلإ ّّٚ٘بڂلل  بٺللىوټ ّٝللة لٮلل٥ ٭ّللٽ پللځ    ، الڂسًبؾلل  وج٧ُللمإ ، جرللمإ
 .  (9 (ب٩ًّيد

ويحللمو أڀ ب٬ّللىبجّٟٙ ؾللةوٺنب ٮرٿللة ج٧للم بٺُللرٟىخ ٦ٻلل  پمي للد ٲٻ٧للد 
ولقٻللنب س پنبغاللد ٦ُللٷىيد پلل٥    ، أيللنت بٺسةج٧للد ٬ّمي للد َىٲُللٟد   

اال ، وأ٪ّٳلنب ّٞلٽ لپلةوبً ٶلحّ٘بً    ، بٺ ٗةو  ب٬ّنبٺّٙ ٺٻٿُس٧ّٙ جځ هلنل 
وٲلللم أْلللةو ا  نٺلللٵ بجلللځ ، أٶّلللٽ   يسٿٷ لللنب پلللځ لقلللنٸ ب٬ّمي لللد

پلځ ب٬ّلىبجّٟٙ ٪ةييلةً ا      (3 ىظ بٺٳةئلم وي٫ةٺل   ضلٽ قل  0  بٺٷىلجنٌ جٳنٺ 
وبَلسحةؼ  ، ٮةٺسٳ  جٟةئٯد پځ بٺىوټ ٮاًپاٽ هًٺّد ْل ر٧د ، ٲٻ٧د أينت

 .  (4 (وٖمو وٲم َٻٽ، وَح  و٪ ٽ، ٯّٻساٽ ب٬ّ ر٧د
                                                                                                

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

َٚا  169يًُعٜس َٔ ايتفاقٌٝ سٍٛ شيو، ٜٓعط: ابٔ بًكني، ايتبٝإ، م( 1

 .100-98املطانؿٞ، املعذب، م; بعسٖا

 .110تاضٜذ األْسيؼ، م( 2

 مل لس ي٘ تطمج١.( 3

 .111تاضٜذ األْسيؼ، م( 4
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(1 وقللنيٸ زٻللٵ ب٬ّللمخ وبٖللٻر ٱّٻٷللد أوب٪للنڀ 
Aragon   بالَللحةڂرد

( ة٭ّللةَىٲُللٟد وأ٦ٿ زنَلل٧اة ٦ٻلل  ؾُللةت بٺط٫للى بن٦ٻلل  بنڂمٺُللي 
  Alfonso el Batalladorوؾللةوٸ پٻٷاللة بٺٯنڂُللن بنوٸ بحملللةوت   

، بٺُرٟىخ ٦ٻل  پمي لد َىٲُلٟد وأ٦ٿة٭ّلة    (ټ1134-1175هل/ 499-599 
وؾمضر جلّٙ  ، وأَى٤ ب٬ُّس٧ّٙ جځ هنل إلٲّةلهة، ٮُةوذ ٲنبز  ٳّنهة

ب٩ّللةڂحّٙ بإلَللنيپي وبٺ ٗللىبڂي پ٧ىٶللد ْللميمخ ٲللىت پمي للد جٻللسّ٘إ     
Valtierra
ٮراة ب٬ُّٻٿنڀ وٲسٹ ب٬ُّلس٧ّٙ جلځ هلنل ونٺلٵ س     هًټ ، (9 

 .  (3 ټ1177هل/ 571َ د
  زُللس٥ٟ بٺٳللنبذ بٺ ٗللىبڂرد ، و٦ٻلل  بٺللى٪ٽ پللځ نٺللٵ بالڂسٗللةو

ان أڂلل  ج٧للم پٳسللٹ ب٬ُّللس٧ّٙ قٻٯلل  س ؾٷللٽ  ، پللځ لقللنٸ َىٲُللٟد
، (4 پمي للد َىٲُللٟد وأ٦ٿة٭ّللة بج لل  ٦حللم ب٬ّٻللٵ ب٬ّٻٳللث ج٧ٿللةل بٺموٺللد 

ىبجٟلنڀ پلځ لقلنٸ پمي لد َىٲُلٟد َل د       وقنيٸ هلهإ ب٬ّلمخ ٢ّٷلځ ب٬ّ   

                                                 

ؾطم األْسيؼ، تتاخِ بالز ايػاٍ يف ايؿُاٍ،  ٖٞ إسس٣ َسٕ َٓاطل( 1

ٚقطًْٛٝا يف ايؿطم ناْت َكطًا ٜكطٓ٘ ايٓكاض٣ األغبإ، ٚأقبشت إَاض٠ 

ّ بعس اؼاز اإلَاضتني )غٛبطابٞ 1037ٖـ/ 429ٚفُٝا بعس أقبشت ممًه١ غ١ٓ 

ٚضبادطبا( يف ممًه١ ٚاسس٠ باغِ ممًه١ أضاغٕٛ، ٜٓعط: غطباٍ، املٛغٛع١ 

 .   109أزِٖ، املعتُس بٔ عباز، م; 108املٝػط٠، م

َس١ٜٓ باألْسيؼ َٔ أعُاٍ َس١ٜٓ ؾٓترب١ٜ، ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ ( 2

 .89َعذِ ايبًسإ، م

; 281-280عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م; 2/174( ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 3

ّ يف 1109ٖـ/ 503ٚشنط ايكًكؿٓسٟ بإٔ املػتعني بٔ ٖٛز قتٌ ؾٗٝسًا غ١ٓ 

 .5/255أعالٙ، ٜٓعط: قبح األعؿ٢،  املعطن١

 . 281عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م; 74-73ابٔ اـطٝب، اؿًٌ املٛؾ١ٝ، م( 4
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وجلهٺٵ بڂسلا  بٺلموو    ، (1 ټ وأٖحؿر غًابً پلځ أپنيٶالٽ  1179هل/573
 .  بٺُرةَي ٺحّٗ هنل س پمي د َىٲُٟد وأ٦ٿة٭ّة ّٝة ٮراة ٲٻ٧د أينت

ج٧للم نٺللٵ لقللٹ ب٬ّىبجٟللنڀ س َٻُللٻد پللځ بٺ٧ٿٻرللةذ بٺ٧ُللٷىيد   
َةَلي هلن   ويحمو أڀ َححاة بن، والَرٿة ٱّٻٷد أوب٪نڀ، ٚم بنَحةڀ

ٶنٶّللة بٺٳة٦للمخ بٺ٧ُللٷىيد   ، ب٬ّنٲلل٥ ب٬ّاللٽ ٬ّمي للد َىٲُللٟد وأ٦ٿة٭ّللة    
٢ّٷللځ پللځ ٸّللسٯ١ ّٞللة ، بنقللّ٘خ ٺٻٿُللٻٿّٙ س پ ٟٳللد بٺط٫للى بن٦ٻلل 

وهللن پللة ، البوخ بٺ٧ٿٻرللةذ بٺ٧ُللٷىيد س پ٣٧للٽ زٻللٵ ب٬ّ ٟٳللد ج ػللةؼ 
ان ْللل٧ىوب جلللةٺٳٻٱ ايبا ؾٷٿالللة پلللځ ٲحلللٹ ، ألوٴ بنَلللحةڀ ؾٳرٳسللل 

 .  (9 وهة پ٧ُٷىبً ٺٻػرّ ب٬ّىبجٟي يامل َرةل٣ّٽب٬ّىبجّٟٙ جة٦سحة
، واؾلمبش ض٫لىخ ٮرل    ، وپځ أغٹ بٺُرٟىخ ٦ٻ  پ ٟٳد بٺط٫لى بن٦ٻل   

ٲللةټ پٻللٵ أوب٪للنڀ بٺٯنڂُللن بنوٸ بحملللةوت ّٝاة٥ّللد پمي للد زٟرٻللد َلل د      
نٶّللة ٶةڂللر بٺٳة٦للمخ ب٬ّسٳمپللد ٺٻٿُللٻٿّٙ جةّٟللةإ پ للةٞٱ     ، ټ1117هللل/511

 .  (3 ٟىخ ٦ٻراة وبڂسًب٦اة پځ ب٬ُّٻٿّٙوبَسٟة٤ ٮ٧نيً پځ بٺُر، بٺ ٗةو 
وجُٳنٜ پمي د زٟرٻد بٶّةو ؾٗځ َىٲُٟد بنپلةپي بٺلّٖ ٶةڂلر    

وأٖلحؿر ٲنب٦لم بٺط٫لى بن٦ٻل  پالملخ      ، (4 ز٧م قٟةً لٮة٦رةً ٲنيةً ٦ اة
أپةټ ٲنبذ بٺٯنڂُلن بحمللةوت بٺلهع َلرٟى ج٧لمهة پحةْلىخ أع س َل د        

پٷنڂلد پلځ ٲلنبذ    ټ ٦ٻ  پمي د َىٲُلٟد ّٛٿٻلد ٖلٻرحرد    1118هل/519

                                                 

; 55-4/54ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 2/248ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ( 1

 . 74، م1عٓإ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م

 . 89-87، م1عٓإ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م( 2

ابٔ ; 55-4/54ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 2/248ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ( 3

 . 417-1/412اـطٝب، اإلساط١، 

 .102ايعًٝاٟٚ، اؿُالت ايكًٝب١ٝ، م( 4
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س  Ruedaج٧لمهة َلٳٟر پمي لد ووٞلد     ، (1 أَحةڂرد وأووجرلد پٓلّٔٶد  
ضللٽ زسةج٧للر جٳرللد أ٦ٿللةٸ بٺط٫للى بن٦ٻلل  جةٺُللٳنٜ      ، (9 بٺُلل د ڂٯُللاة 

ټ َلرٟى بٺٯنڂُلن ٦ٻل     1119هلل/ 513ٮٯلي َل د   ، بٺنبؾمخ زٻن بنقلى  
 Berjaضللٽ َللةو ا  پمي للد جىغللد   ،  Tarazonaپمي للد ٞىَللنڂد 

 3) 
ٶٿللة ٮللى٘ َللرٟىز  ٦ٻلل  پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت س     ،(4 وَللرٟى ٦ٻراللة
، وٶةڂلر پلځ أپ ل٥ پلة جٳلي پلځ پ٧ةٲلٹ بٺط٫لى بن٦ٻل          ، بٺُ د ڂٯُاة

وس َلل د ضللنيش ٦ٓللىخ  0  وٲللم ٦ٻللٱ بجللځ أجللي يو٤ ٦ٻلل  نٺللٵ جٳنٺلل   
و٧ُّٿاد ز٫ٻث بٺ٧مو بٺٯنڂُن بنوٸ پٻٵ أوبٶنڀ ٦ٻ  جنيل ْلىٰ  

رٍ س وپٻللٵ ٲٻ٧للد أيللنت بٺللّٖ ٺلل ، بنڂللمٺٍ وبَللسنال ٦ٻلل  أٶطىهللة 
 .(5 (..،.جنيل بٺٓىٰ أپ ٥ پ اة

وٺ٧للٹ َللٳنٜ پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت وبٺٳنب٦للم بإلَللنيپرد بنقللى       
پٷ للر پٻللٵ أوب٪للنڀ بٺٯنڂُللن بنوٸ بحملللةوت پللځ أڀ ينٞللم ؾللمول     

وأٖللحؿر پ٣٧للٽ پ للةٞٱ بنڂللمٺٍ بنقللى   ، ٱّٻٷسلل  وينَلل٥ وٲ٧سللاة 
 .  (6 پاملخ جةٺُٳنٜ أيٛةً

                                                 

ايعًٝاٟٚ، ; 2/67; ايػالٟٚ، االغتككا، 163ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م( 1

 َٚا بعسٖا  102اؿُالت ايكًٝب١ٝ، م

 (.2ٖاَـ ) 2/246االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ابٔ ( 2

أسس٣ َسٕ ايجػط األع٢ً ٚأمساٖا َؤيف فٍٗٛ بٛد١، تاضٜذ األْسيؼ، ( 3

 . 33ٜٓعط أٜها: ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م; 109م

ايػاَطا٥ٞ، عالقات املطابطني، ; 102، م1عٓإ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م( 4

 .250م

; 1/105ط أٜهًا: أضغالٕ اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ٜٓع; 163األْٝؼ املططب، م( 5

 . 16َؤْؼ، ايجػط األع٢ً األْسيػٞ يف عكط املطابطني، م

 .125، 102، م1عٓإ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م( 6
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 يوب احلسكة الفكسية يف قلعة أ: ثالجًا

وپ ه ، لبټ ؾٷٽ ب٬ُّٻٿّٙ ٬ّمي د ٲٻ٧د أينت أٶطى پځ أوج٧د ٲىوڀ
ڂًو٭ّٽ اٺرالة ٠ّنٺلر وجُلى٦د ا  پمي لد ٭ّلة پٷةڂلد پاٿلد س پ ٟٳلد         
بٺط٫للى بن٦ٻلل  ٶنٶّللة زٓللٷٹ أؾللم بٺٳنب٦للم بٺىئرُللد بٺٳىيحللد ٦ٻلل          

، ٮٓلللػ٧ر بٺموٺلللد بٺُلللٷځ ٮرالللة، قٟلللنٜ بٺسٿلللةٌ پللل٥ بٺ ٗلللةو 
نٶّلة أٖلحؿر پلځ پلمڀ بٺط٫لى ب٬ّسٳمپلد       وْؿ ساة جةٺىغةٸ وب٬ّٳةزٻد ٶ

بٺسةَلل٥ ب٬ّللرنيلع ج٧للم /الَللرٿة پللځ پ سٗلل٭ بٺٳللىڀ بٺطةٺللص ب٭ّػللىع 
بْللسمبل َللة٦م بٺللموينيذ بالَللحةڂرد بٺ ٗللىبڂرد بٺللّٖ أقللهذ زّٔجللٕ 

 .  جة٬ُّٻٿّٙ س ؾمولهٽ بٺٓٿةٺرد
پللة يٻللي لبو ب٪ّللىت وپنٚلل٥ ب٬ّكةٮللد پللځ ٮللىوظ     وبٺط٫للى ٺ٫للد هللن 

و٪ةٺحلةً   ،ٸّٓم  جة٬ّٳةزٻّٙ ب٬ّلىبجّٟٙ ٮرل    وٺهٺٵ زٟٻث أڀ ،(1 (بٺحٻمبڀ
وٲلم زىزلث    ،(9 پة ٶةڀ ب٬ّىبجٟنڀ پځ ب٩ّ م ي ًٺنڀ بٺط٫نو پ٥ ٦نبئٻلاٽ 

٦ٻ  نٺلٵ أڀ ٸّلةٜ ب٬ّٷلةڀ جةٺُلنو ٺٻٿؿةٮ٣لد ٦ٻل  بٺُلٷةڀ وٺسٳنيلد         
اٚةٮد ا  ب٪ّٗلنڀ ب٬ّسٳمپلد بٺلّٖ ز٧لم      ،(3 وَةئٹ بٺمٮة٤ ٚم بٺ٧مو
پلة غ٧ٻلاة زؤقله ْلٷٻاة بٺسٿلمڂي      وهلن  ، (4 ڂٳةٜ اڂهبو پحٷى ٺٻٿمي د

                                                 

 )َاز٠  ثػط(.   2/397( ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ  احملٝط، 1

 . 39(  َادس ، ايتاضٜذ ايػٝاغٞ يًسٚي١ ايعطب١ٝ، م2

 . 117قٌ، قٛض٠ األضض، م(   ابٔ س3ٛ

 .305( اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م4
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ٮ ػللم س ب٬ّٗللةلو اْللةوبذ ٶللطّ٘ ا  أهللٹ  ، وقٗنٖللرساة بٺُللٷةڂرد
وهلللن پلللة ي٧ٷلللٍ ، (9 أو ض٫لللىع (1 ٲٻ٧للليوبٺ ُلللحد اٺرالللة  ٲٻ٧لللد أيلللنت

 .  قٗنٖرساة ٦ځ ٪ّ٘هة
وٱّة َة٦م ٦ٻ  ڂٓةٜ ب٪ّىٶد بٺٯٷىيد ٮراة أٶّة ؾُٷِٿر پځ ٲحلٹ  

اال ، ڀ ا  ؾٷنپلد ٲىٞحلد  واڀ ٶةڂنب زةج٧ّٙ س أ٪ٻلث بنؾرلة  ، أپىبا
وڂ٧للّٗ جللهٺٵ أپللىبا جللّٗ ّٟرللث بٺللهيځ   ، أٶّللٽ زنبوضللنب ب٪ّٷللٽ ٮراللة 

وپللة ٸّٿٻلل  نٺللٵ پللځ ، زنبوضللنب ؾٷللٽ پمي للد ٲٻ٧للد أيللنت ٬ّللمخ ٞنيٻللد
زٓللػر٥ أوٺاللٵ بنپللىبا بحملٻللرّٙ ٺٻٓلل٧ىبا وبٺ٧ٻٿللةا وا٪للمبٰ بنپللنبٸ    

ٮٛللنيً ٦للځ باةهللميځ پللځ ب٬ّٟن٦للد  ، ٺسللًيّٙ جنيٞاللٽ وا٦للنيا ْللؤٶّٽ 
   .  بٺهيځ ٶةڂنب يٳٗموٶّة ٺٻػاةل

 ٮٷلللةڀ پ لللاٽ، وٲلللم أَلللاٽ أهلللةن ٲٻ٧لللد أيلللنت س بللبت وبٺ٧ٻلللنټ 
وٺ٧لٹ بٺٗلٯد بٺلّٖ زٷلةل ّٟٿل٥      ، با وٺ٫نينڀ وْل٧ىبا ويهلةل  ٯّمضنڀ وٲىّ

ڀ س َحرٹ بهلل لبٮ٧نب ٦لځ جٻلمهٽ   وأ٪ٻث أوٺاٵ هي أٶّٽ ٶةڂنب ٮّةهم
 0  ى پ اٽڂهٶ، وپمي ساٽ وجهٺنب أووبؾاٽ وقرٗد س َحرٹ نٺٵ

ٶلةڀ  ، اجىبهرٽ جځ ٺث جځ الويٍ بٺسػرّٓ پځ أهٹ ٲٻ٧د أينت-1
، پسٳلمپةً س ٦ٻلٽ بٺ٧للمل وبٺٯلىبئٙ وب٭ّ مَلد و٦ٻللٽ بٺٯٻلٵ وبٺ ػللنټ     

وٶلةڀ يلموٌ بٺ ؿلن وبنلت س غلةپ٥     ، وٺ  ؾل١ س بنلت وبٺ٧ىجرلد  
 .(3 ټ1769هل/454وزنس َ د، ٞٻرٟٻد

                                                 

 .25/370ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 2/15ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 1

 .27/215ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 7/24ايكانٞ عٝاض، تطتٝب املساضى، ( 2

 .1/118ابٔ االباض، ايته١ًُ، ; 1/211ايكفطٞ، أْباٙ ايطٚا٠، ( 3
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 أجلة  يٷ ل  ، أيلنت  ٲٻ٧لد  أهلٹ  پلځ ، بٺٯلسؽ  أجلي  جځ ا٨ّة٦رٹ -9
 س وزلنس ، بٺٯسلن   س وبٺسٳلمټ  بٺ٧ٻلٽ  أهلٹ  پلځ و الةً ٮٳر ٶلةڀ ، بٺٳةَٽ
 .(1 ټ1176هل/577َ د   ٳّن
، بٺٳةَلٽ  أجلة  يٷ ل  ، أينت ٲٻ٧د پځ ب٬ّنوع ينڂٍ جځ ا٨ّة٦رٹ -3

 ٲةَلٽ  جلځ  ٯّٿلم  جځ بهلل ٦حم ٯّٿم أجي ٦ځ ؾمش، بْساى جة٪ّميص
   .(4 إو٪ّ٘ (3 ب٬ّٳىة ٦ٿىوٍ أجن ٦   ؾمش، و٪ّ٘إ (9 بٺط٫ىع
٧َرم جځ ٮسؽ جځ ٦حم بٺى٦ّځ جځ ٦ٿى بنڂٗلةوع پلځ أهلٹ     -4

وٶللةڀ ٦ةوٮللةً  ، بْللساى جللةٺٳىبابذ ، يٷ لل  أجللة بٺٟرللث  ، ٲٻ٧للد أيللنت 
نڂل  ٪لةلو جٻلمإ    ،  Murciaوزٗمو ٺإلٲىبا ّٚةپ٥ پىَلرد ، وٚةجٟةً ٭ّة

ټ أو 1191هلللل/515وزلللنس ، ٲٻ٧لللد أيلللنت ج٧لللم َلللٳنٞاة جرلللم بٺ ٗلللةو 
 .(5 ټ1199هل/516

                                                 

 .106ٛاٍ، ايك١ً، مابٔ بؿه( 1

ٖٛ عبس اهلل بٔ قُس بٔ قاغِ بٔ ٖالٍ َٔ أٌٖ قططب١ ي٘ ضس١ً إىل ( 2

ّ، ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ 885ٖـ/272املؿطم، غًب عًٝ٘ َصٖب ايعاٖط، تٛيف غ١ٓ 

 .181-180عًُا٤ األْسيؼ، م

ٖٛ عجُإ بٔ غعٝس بٔ عجُإ أبٛ عُطٚ املكط٤ٟ نإ إَاّ ٚقت٘ يف عًِ ( 3

عٔ اْ٘ قسخ ٚأزٜب ي٘ ضس١ً إىل املؿطم، ٚتٛيف غ١ٓ  ايكطا٤ات فهال

ايهيب، بػ١ٝ ; 273-273ّ، اؿُٝسٟ، دص٠ٚ املكتبؼ، م1052ٖـ/444

 . 383-382املًتُؼ، م

 .103ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 4

 ; 305َعذِ ايكانٞ أبٞ عًٞ ايكسيف، م; 4/117ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 5

 . 35/385ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، 
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، أيلنت  ٲٻ٧لد  أهلٹ  پلځ ، بنپلنع  ينڂٍ جځ ينَ٭ جځ ٧َرم -5
ٰ  ا  وؾٻلد  ٺل  ، بْلساى جة٪ّلميص  ، ٦طٿةڀ أجة يٷ    ٮرالة  وو  ب٬ّٓلى
 ٦ لل  ؾللمش، و٪للّ٘إ (1 بٺللمپرةٞي ٦ٿللةو جللځ ٯّٿللم جٷللى أجللي ٦للځ

 .  (3 ټ1776هل/397َ د ب٪ّػد نع ٦ٳث س وزنس، (9 بٺٗةؾحةڀ
ٽ جلځ  ٦حم بٺىؾرٽ جځ ٦حم ب٩ّحلةو جلځ ينَل٭ جلځ ٦حلم بٺلىؾر       -6

قلىظ پ لاة   ، يٷ   أجة ٯّٿلم ، أ٦ّم بٺسػرّٓ پځ أهٹ ٲٻ٧د أينت
بْساى جلةٺٳىبابذ وزٗلمو   ، ج٧م َٳنٞاة جرم بٺ ٗةو  وَٷځ پىَرد

ټ وزللنس ّٝىَللرد س  1174هللل/498وٺللم جٳٻ٧للد أيللنت َلل د  ، ٺإلٲللىبا ّٞللة 
 .(4 ټ1174هل/577ؾمول َ د
٦حلم بٺ٧ًيللً جللځ ٦حللم بهلل جللځ هللهيٹ بٺ٧حللموع پللځ أهللٹ ٲٻ٧للد   -7
ٍ  ، نتأيللل ٯّلللمش ؾلللمش جٗلللؿرؽ بٺحكلللةوع    ، يٷ للل  أجلللة يلللنڂ

 .  (5 ټ1777هل/477وٶةڀ ؾرةً َ د، جُىٲُٟد وٶةڀ أيٛةً ٮٳراةً أليحةً
 يٷ ل  ، پلځ أهلٹ ٲٻ٧لد أيلنت    ، ٦حم بهلل جځ أينت بنڂٗلةوع  -8

                                                 

أبٛ بهط قُس بٔ و٢ٝ بٔ عُاض َٔ أٌٖ زَٝاط مبكط قسخ ثك١ تٛيف ( 1

 .12/448ّ، ايصٖيب، غري أعالّ ايٓبال٤، 994ٖـ/384غ١ٓ 

 عبٝس٠ بٔ قُس بٔ قُس بٔ أمحس دعفط أبٛ اؿافعإ ُٖا ايكاسبإ( 2

 بٔ إغشام أبٛ ْٚعريٙ ٚضفٝك٘،  َُٕٝٛ بابٔ املعطٚف ايطًٝطًٞ األَٟٛ

ّ، ٚتٛيف 1009ٖـ/400عًُا٤ األْسيؼ، تٛيف األٍٚ غ١ٓ  ، َٔ َؿاٖريؾٓعري

 .3/194ّ، ايصٖيب، تصنط٠ اؿفاظ، 1011ٖـ/402ايجاْٞ غ١ٓ 

 .27/342ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 207-206ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 3

 .3/59ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 4

 .3/89ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 5
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، پةٺلٵ  ههثپل  ٦ٻل   ؾلةٮ١  ٮٳرل  ، قلموظ  جةجځ وي٧ى٬، ٯّٿم أجة
  زنبٺرل٭  ٺل ، ج٧لم َلٳنٜ جٻلمإ    وَلٷ اة   Granada٪ىڂةٞلد  بَلسنٞځ 

 ٤ّةڂرللد س، پةٺللٵ پللههث ٦ٻلل  ب٬ّ نٞللد0 ٨ّللةإ پ للاة ٶسللةت س بٺٯٳلل 
 .  (1 ټ1166هل/569زنس َ د ، أَٯةو
٦حم بهلل جځ ٦حلم بهلل جلځ ٦حلم بهلل جلځ ٯّٿلم جلځ ٲةَلٽ جلځ          -9

ؾًټ بنڂٗةوع پځ أهٹ ٲٻ٧د أينت زلن  بٺٳٛلةا ج٧لم أجرل  ٦حلم بهلل      
ٶلةڀ ٲٻرلٹ   ، ٯّٿلم  يٷ   أجلة  –ٖةؾث بٺ٥ّّٔد ألڂةإ–جځ ٦حم بهلل

 .(9 ټ1794هل/487زنس َ د، بٺ٧ٻٽ
٦حم بهلل جځ ٦حم بهلل جځ ٯّٿم جځ ٲةَٽ جځ ؾًټ بنڂٗةوع  -17

وٶلةڀ  ، ون ٲٛةا جٻمإ ٲٻ٧د أينت أوج٧ّٙ َ د، پځ أهٹ ٲٻ٧د أينت
 .  (3 ټ1753هل/445زنس َ د، ٺ  ٮّٻٍ س غةپ٥ جٻمإ

، بٺط٫لىع ٦حم بهلل جځ ٯّٿم جځ بٺٳةَٽ جځ ؾًټ جلځ قٻل٭    -11
ٺلل  وؾٻللد ا   ، يٷ لل  أجللة ٯّٿللم بٺط٫للىع  ، پللځ أهللٹ ٲٻ٧للد أيللنت  

ضللٽ بَللس٧ٯ  وٺللًټ  ، ضللٽ وغلل٥ ا  جٻللمإ وون بٺٳٛللةا ّٞللة  ، ب٬ّٓللىٰ
٘ ، بٺ٧حللةلخ وب٩ّاللةل  ٮةٚللنيً ٖللة٪ّةً وغللنيً ٶللةڀ0  ٲللةٸ بٺٳةٚللي ٦رللة

 ...ٺٻٯالد  وؾلمإ  يٳل٭  ٶلةڀ  ...ْػة٦ةً جٟنيً وٶةڀ، بٺٳىيځ پ ٳ٥ٟ يبهمبً
 أڀ0 پ للاة، پٓللانوخ پٳةپللةذ، بٺحللةت هللهب س غاسلل  أهللٹ ٦ لل  يللهٶى
 بٺٳٻ٧للد ٲةئللم وٶللةڀ، ٮللةوٌ  ال٬ ضنيضللد ٳّللن س جٻللمهٽ ٲٗللم بٺ٧للمو

                                                 

 .1/444ابٔ فطسٕٛ، ايسٜباز املصٖب،  ;3/309ابٔ اـطٝب، اإلساط١، ( 1

 .2/245ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 2

 .2/242ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 3
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، ٮللةوٌ ٧ُّلٿةيد  پ٧ لة 0 ٯّٿلم  أجلن  ٮٳلةٸ  ٮةغسٿ٧لة ، أيٛلةً  ْلػة٦ةً 
 وغللث ٮٳللم، ٮللةوٌ ّٜٿُللٿةيد وأڂللة، ٮللةوٌ ّٜٿُللٿةيد ز٧للمّ وأڂللر
ٕ  ٺٳلةإهٽ  ٦ٻر ة ٌ  ٮؤٞة٦ل  ، بٺٷسلةت  جل   ٮ٣الىوب  ،اٺلراٽ  وجلمووب  بٺ لة
زلنس س ؾلمول    (1 (و٪ رٿلد  ٲلسنيً  ٮراٽ و٠ّٷٿنب بٺ٧مو، وبٶًّټ ٦ٻراٽ
 .(9 ټ999هل/397َ د
يٷ ل  أجلة   ، ٦حم بهلل جځ ههيٹ بٺ٧حموع پځ أهٹ ٲٻ٧د أيلنت  -19
ٯّلمش وو  ٦ ل  أجلن ب٪ُّلّٙ ٦حلم بهلل جلځ       0 ٲةٸ بجلځ بالجلةو  ، ينڂٍ

 .  (3 پىوبڀ جځ ؾٯٗرٹ
يٷ ل  أجلة   ، ٧لد أيلنت  ٯّٿم جځ أ٦ّم بٺٷٯر٭ پځ أهٹ ٲٻ -13

 ٯّلللللمش وٺللللل  ووبيلللللد وٶلللللةڀ پ٧ةٖلللللىبً الجلللللځ بالجلللللةو ، ٦حلللللم بهلل
 .(4 (ټ1959هل/658ذ 

ٯّٿم جځ َلٻرٿةڀ جلځ َلرمبوع بٺٷنيجلي بٺلنوبٰ پلځ أهلٹ         -14
ٯّلمش وو  ٦لځ   ، وي٧لى٬ جلةٺٳٻ٧ي  ، ٲٻ٧د أيلنت ضلٽ َلٷځ جٻ ُلرد    

قىظ پځ جٻمإ ٲٻ٧د أينت ج٧م ز٫ٻث بٺ ٗلةو   ، أجي جٷى جځ بٺ٧ىجي
وزلنس جحٻ ُلرد َل د    ، ٶةڀ ووبٲةً وٺل  لٶلةڀ يحرل٥ ٮرل  بٺٷسلث     و، ٦ٻراة
   (5 ټ1153هل/548

                                                 

 .7/26تطتٝب املساضى، ( 1

ايكانٞ عٝاض، تطتٝب ; 203-202ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م( 2

 .216-27/215ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 7/27املساضى، 

 .2/243ايته١ًُ، ( 3

 .1/305ايته١ًُ، ( 4

 .2/15ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 5
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ٯّٿم جلځ ٦حلم بهلل جلځ ٦رُل  جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ جلځ ٦حلم           -15
ٶلةڀ  ، يٷ ل  أجلة ٦حلم بهلل   ، پلځ أهلٹ ٲٻ٧لد أيلنت    ، ب٪ّٿرم بٺسػلرّٓ 

ٶٿلة ٶلةڀ ٺل     ، ٺل  ٶسلةت ٨ّلةإ بالڂسٗلةو    ، ٮٳراةً ٦ٻ  پههث پةٺٵ
 .  (1 ؾ١ س بٺ٧ٓى

ٿم جځ ٦حم بهلل جځ ٯّٿم جځ قٻ٭ جځ ٦ٻي جځ ٲةَلٽ  ٯّ -16
َلٷځ جٻ ُلرد   ، بنڂٗةوع پځ أهٹ ٲٻ٧د أينت ٶةڀ غمإ ٲةٚلرةُ ٮرالة  

وٶةڀ يبهمبً ٺ  پرلٹ ا   ، بْساى جةٺٳىبابذ وبٺسٯُّ٘ وبٺ٧ىجرد وبنلت
بٺسٗلن٬ أٺّل٭ ٶسلةت ڂُلرٽ بٺٗللحة س بٺلن١٦ وٶسلةت ج٫رلد بٺ ٯللنٌ        

، بجلځ بالجلةو وأغلةي ٺل  ٶسحل      ٨ّل٥ پ ل    ، بٺًٶرد س ب٫ّٟث بٺن٣٦رلد 
 .(9 ټ1949/هل647وزنس َ د 
يٷ ل  أجلة   ، پځ أهٹ ٲٻ٧د أيلنت ، ٯّٿم جځ ٲةَٽ جځ ؾًټ -17
ضللٽ وغلل٥ ا  جٻللمإ وزللنس ، ٯّللمش ٺلل  وؾٻللد ا  ب٬ّٓللىٰ، ٦حللم بهلل
 .(3 ټ955هل/344َ د 
، يٷ ل  أجلة ٦حلم بهلل   ، ٯّٿم جځ ڂٗى پځ أهٹ ٲٻ٧د أيلنت  -18
، جٻر٫للةً قٟرحللةً، وبٺ ؿلن  جةٺٻ٫للد ٦ة٬ّللةً، ْل٧ةو وبن ٺمقحللةو ؾةٮ٣للةً ٶلةڀ 
 .(4 ټ956هل/345زنس س ؾمول ، أيُّنت ٲٻ٧د ٖنيخ ٖةؾث وٶةڀ
بْلساى  ، ٸّر  جځ ٯّٿم جځ ؾُةڀ بٺٳٻ٧ي پځ ٲٻ٧لد أيلنت   -19

                                                 

 .1/349ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 1

 .145-2/144ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 2

 . 344ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م( 3

 .344ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ، م( 4
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ٰ ، جللةٺٳىبابذ ضللٽ زٗللمو ٺإلٲللىبا جحٻللمإ ٲٻ٧للد    ، ٺلل  وؾٻللد ا  ب٬ّٓللى
 .(1 ټ1118هل/519وزنس َ د ، أينت
، يٷ ل  ، أيلنت  ٲٻ٧لد  أهلٹ  پلځ ، بنپلنع  ڂٍيلن  جلځ  ينَ٭ -97
 أجلي  ٦لځ  ٮرالة  أقله  ب٬ّٓىٰ ا  وؾٻد ٺ ، جة٬ّنوع0 وي٧ى٬. ٦ٿىو أجة

 أجللي بٺٳةٚللي ٦للځ جحٻللمإ وأقلله، و٪للّ٘إ (9 ٦للىبٴ جللځ ٦ٿللى ؾٯللٕ
 وأجللن، بٺٗللةؾحةڀ ٦ لل  ؾللمش، و٪ّ٘هللٽ ٲةَللٽ جللځ بهلل ٦حللم ٯّٿللم
 .(3 ب٬ّٳىة ٦ٿىو

                                                 

 .346-35/345ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 4/168ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 1

ّ، 990ٖـ /380عُط بٔ عطاى املكطٟ اؾتٗط بعًِ ايكطا٤ات تٛيف غ١ٓ ( 2

 .37ايٓعُاْٞ، ٚفٝات املكطٜني، م

 .637ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 3
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 اخلامتة 

 -94 ت أٶطللى پللځ أوج٧للد ٲللىوڀ ؾٷللٽ ب٬ُّللٻٿنڀ پمي للد ٲٻ٧للد أيللن  
ٮلللسؽ ، وهلللي پلللځ ب٬ّلللمڀ بحملمضلللد س بإلَلللنيټ  ، ټ(1119-719هلللل/513

وبَسنٞ اة ٦لمل  ، پ ٟٳساة ب٬ُّٻٿنڀ پځ ٲحٹ بٺٳةئم پنَ  جځ ڂّٗ٘
پځ بٺٳحةئٹ بٺ٧ىجرد وبٺّّجىيد اال أڀ أْاىهٽ ج لن ّٟرلث بٺلهيځ أٖلحؽ     

جُلحث  ٭ّٽ ؾٷٽ ب٬ّ ٟٳد ٬ّمخ ٞنيٻد ٮٷةڂنب ٯّنو بٺ ٓلةٜ بٺُرةَلي   
 .  ٦نيٲة٣ّٽ ب٬ّسهجهجد جّٙ غّ٘بٶّٽ بٺ ٗةو  وؾٷنپد ٲىٞحد

٢اىذ بن رد بٺ٧ُٷىيد ٺٳٻ٧د أينت پ ه بٺٳىڀ بٺطةٺص ب٭ّػلىع  
/بٺسةَلل٥ ب٬ّللرنيلع ج٧للم بْللسمبل َللة٦م بٺللموينيذ بٺ ٗللىبڂرد ووٲللن٤      
ب٬ّمي د س پ ٟٳد بٺط٫ى بن٦ٻ  ٲىت ب٪ّلمول پل٥ بٺلموينيذ بٺ ٗلىبڂرد     

  وجةٜ ٺٻػاةل ٲٗمإ بٺٷطّ٘ پځ ب٬ّسٟن٦د وهن ٮسؿنٺر ا، بالَحةڂرد
    .  پة أَاٽ س ڂٓةٜ ب٪ّىٶد بٺٯٷىيد ٮراة
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        Talaveraاجلغسافية التازخيية ملديهة طلبرية : أواًل

اٶّللة جٯللسؽ أوٺلل    0 ُللرد ٚللحٟساة ب٬ّٗللةلو جللةٺٳنٸ   ٞٻللحّ٘خ پمي للد أڂمٺ 
ووبا ، وٶُللى بٺحللةا ب٬ّنؾلللمخ ضللٽ يللةا پط لللةخ پللځ ٠ّللر َلللةٶ د      ، وضةڂرلل  
ٚلٿځ   ،(9 وزنبج٧الة  Toledo وهي پلځ أ٦ٿلةٸ پمي لد ٞٻرٟٻلد    ، (1 پاٿٻد

وزٳ٥ ا  بٺٓٿةٸ ٲٻلرنيً جةّٟلةإ بٺ٫لىت    ، (3 پ ٟٳد بٺط٫ى بنوَٝ بنڂمٺُي
٦ٻلل  بٺٛللٯد  (4 ة پُللةٮد َللح٧ّٙ پللرنيً پللځ پمي للد ٞٻرٟٻللد ان زح٧للم ٦ للا  

Rio Tajo بٺرٿ لل  ٺ للاى زةغلل  
ٶللٽ پللځ پمي للد    135و٦ٻلل  پُللةٮد   ،(5 

وهللي بلڀ زٳلل٥ س پ ٟٳللد ٶةَللسرة ال    ، (6 (پمويللم   Mageritٮّللىيٝ

                                                 

ابٔ عبس اؿل، َطاقس ; 191ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 1

 . 2/890االطالع، 
َٔ َعذِ ايبًسإ، ٜاقٛت، األْسيؼ ; 20ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م( 2

ؾٝذ ايطب٠ٛ، نب١ ايسٖط، ; 2/890ابٔ عبس اؿل، َطاقس االطالع، ; 191م

 .  95َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 322م
 .226( املطانؿٞ، املعذب، م3
ٚاملٌٝ ; 395اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 2/552اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 4

فُٝا قاٍ ; 95ٚظإ اإلغال١َٝ، منِ، ٜٓعط: ٖٓتؼ، املهاٌٜٝ ٚاأل2ٜػاٟٚ 

ابٔ سٝإ: إٕ طًبري٠ تكع ع٢ً َػاف١ مخػني َٝال َٔ طًٝط١ً، ٜٓعط: 

 .279ّ (، م941-912ٖـ/ 330-300يًشكب١ املكتبؼ )

ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ; 2/551اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 5

 .  395اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 191م
 .2/43ًٌ ايػٓسغ١ٝ، أضغالٕ، اؿ( 6
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وس ب٪ّٳحلد بإلَلنيپرد ٺ٧حلر ب٬ّمي لد       ،(1 پ سٓة وپځ أٶّّ پلمڀ ٞٻرٟٻلد  
ض٫لنو ب٬ُّلٻٿّٙ وجلةت پلځ      أٲٗ    ٮةٺحٷىع نٶى أٶّة، لووبً ض٫ىيةً پاٿةً

0 ٮرٿة ٲةٸ بجلځ ٪ةٺلث  ، (9 (بنجنبت بٺّّٖ يمقٹ پ اة ا  أو٘ ب٬ّٓىٶّٙ
 وأْةو يلةٲنذ ا  أٶّلة  ، (3 (ٶةڂر ؾةغًبً جّٙ ب٬ُّٻٿّٙ وب٬ّٓىٶّٙ  اٶّة
، ٶةڂر ؾلةغًبً جلّٙ ب٬ُّلٻٿّٙ وبإلٮلىڂع ا  أڀ بَلسن  بإلٮلىڂع ٦ٻرالة        

   .  (4 (..،.ٮاي س أيمياٽ ا  بلڀ ٮرٿة أؾُث
ٮٳللةٸ بإللويُللي ، وٲللم وٖللٯساة ب٬ّٗللةلو جؤٶّللة پمي للد ٲمٺّللد أيٺرللد  

پځ ج ةا   اٶّة0 وٲةٸ بٺًهىع، (5 (أيٺرد بٺ٧ٿةوخ ٲمٺّد بلضةو  اٶّة0 ٦ اة
ٮرٿللة ٲللةٸ يللةٲنذ اٶّللة پمي للد  ، (6 (بٺ٫للىجرّٙ  Visigothsج للةا بٺٳللنٜ

ونٶلللى بٺٳلللًويّٗ أٶّلللة پمي لللد ٲمٺّلللد جٳلللىت    ،(7 ٶلللحّ٘خ ٲمٺّلللد بٺح لللةا 
وهلللهإ  ،(9 اٶّلللة ٲمٺّلللد أيٺرلللد 0 وڂ٧سلللاة ب٪ّٿلللّ٘ع جلللةٺٳنٸ ، (8 دٞٻرٟٻللل

 .  بٺ٧حةوبذ زمٸ ٦ٻ  أٶّة ٶةڂر پنغنلخ ٲحٹ بإلَنيټ
بٺلهع  Sierra Morena ج رر پمي لد ٞٻلحّ٘خ ٦ٻل  غحلٹ بٺٓلةوبذ      

                                                 

1) Wikipedia. org 
 .395ٜٓعط أٜهًا: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 2/908املػايو ٚاملُايو، ( 2

 .20( فطس١ األْفؼ، م3
 .191( األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م4
 . 2/551ْع١ٖ املؿتام، ( 5
 .85اؾػطاف١ٝ، م( 6
 .191( األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م7
 .545مآثاض ايبالز، ( 8
 .395ايطٚض املعطاض، م( 9
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Tortosaٺّسم پځ پمي د ٞىٞنْد 
س بٺٓٿةٸ بٺٓىٲي وي ساي ٦ لم   (1 

ن يٳُللٽ ْللحد  س بٺ٫للىت ٦ٻلل  بحملللرٝ بنٞٻُللي وهلل    (9 ٦ للم ٺٓللحنڂد 
وبٺهع أٲرٿر ٦ٻر  بٺ٧ميم پځ پلمڀ  ، (3 ب٩ًّيىخ بنيحّ٘يد ا  ٲُٿّٙ

اٲٻللرٽ بٺٓللةوبذ وٮرلل    0  بٺط٫للى بنوَللٝ أْللةو اٺراللة بإللويُللي جٳنٺلل     
 ٝ ّ  (6 ووبلع ب٪ّػلةوخ  (5 وبٺٯاٿلّٙ  (4 ٞٻحّ٘خ وٞٻرٟٻد وٮّلىي  (7 وبٲٻلر

 ّ 0 وٲلم وٖل٭ بٺٳلًويّٗ پنٲ٧الة ب٩ّحٻلي جٳنٺلل      ، (9 ((8 ووجلهخ  (7 وبٲٻلر

                                                 

( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ع٢ً غاسٌ ايبشط املتٛغط إىل ايؿُاٍ َٔ بًٓػ١ٝ مبا١٥ ٚعؿط 1

اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، ٚعؿط ٌَٝ، ٖٚٞ ع٢ً غفح دبٌ ٚهلا غٛض، ٜٓعط: 

 .391م
تاد٘، ٜٓعط:  ْٗط( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ع٢ً غاسٌ احملٝط األطًػٞ عٓس َكب 2

 . 2/547، اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام

 . 46َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 38( ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م3
( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ بٓاٖا األَري قُس بٔ عبس ايطمحٔ األٚغط قاٍ عٓٗا 4

اإلزضٜػٞ: )ٖٚٞ َس١ٜٓ قػري٠ ٚقًع١ َٓٝع١ َعُٛض٠ ٚنإ هلا يف ظَٔ 

 .2/552اإلغالّ َػذس داَع ٚخطب١ قا١ُ٥ (، ْع١ٖ املؿتام، 

( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قطب طًٝط١ً، قاٍ عٓٗا اؿُريٟ: )َس١ٜٓ َتشهط٠ سػ١ٓ 5

سػ١ٓ األغٛام ٚاملباْٞ، ٚفٝٗا بؿط َٚػذس داَع ٚخطب١ قا١ُ٥، ًَٚهٗا 

 .443ايطّٚ ملا ًَهٛا طًٝط١ً (، ايطٚض املعطاض، م
( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ، قاٍ عٓٗا اؿُريٟ: )تعطف مبس١ٜٓ ايفطز باألْسيؼ، ٖٚٞ 6

َٔ قططب١، ٚبٝٓٗا ٚبني طًٝط١ً مخػ١ ٚغتٕٛ َٝاًل (،  بني اؾٛف ٚايؿطم

 .606م ايطٚض املعطاض

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ َٔ أعُاٍ ؾٓت بط١ٜ، ٚقٌٝ َٔ أعُاٍ طًٝط١ً، ٜٓعط: ( 7

 .38ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م
َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قطب طًٝط١ً، ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ( 8

 .293م
 .2/538تام، ( ْع١ٖ املؿ9
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وبٺٳٻّللد ٺ٫للد هللن وأٌ ٶللٹ   ، (1 (پح رللد ٦ٻلل  ٲٻّللد غحللٹ ٣٦للرٽ     اٶّللة
وج رللر ٮراللة ، وهللهب ي٧للّٗ أٶّللة أڂٓللار ٦ٻلل  وأٌ ب٩ّحللٹ، (9 ْلليا

وٲلللم بپسلللمؾر ب٬ّٗلللةلو  ، اة ٲٻ٧لللد وأؾرٟلللر جُلللنو ٺًيلللةلخ ٠ّٗلللر  
 هلي پمي لد ٶلحّ٘خ وٲٻ٧سلاة أوٮل٥ بٺٳلني٤       0 ٮٳلةٸ بإللويُلي  ، ؾٗلةڂساة 

هللي 0  وٲللةٸ بجللځ ٪ةٺللث  ،(3 (ؾٗلل ةً وپمي سللاة أْللى٬ بٺللحنيل ؾُلل ةً  
 .  (4 (٦ةٺرد ب٬ّ ةو، پ ر٧د بنَنبو

ٮللبڀ پنٲ٧اللة ٦ٻلل  ٶّللى زةغلل  يبل پللځ پنٲ٧اللة     ، أپللة ٦للځ پرةهاللة 
وٲللم ، وپللځ أوٚللاة قٗللنجد، وپللځ ْللٷٻاة ّٞللةا و٥ّللةالً ، ؾٗللةڂد

وٖلل٭ بجللځ ؾرللةڀ ٶّللى زةغلل  ٦ للم پللىووإ ّٝللمي ّٖ ٞٻرٟٻللد وٞٻللحّ٘خ     
پلرنيً پلځ ٞٻرٟٻلد     ٳّلن َلسّٙ   اڀ ههب بٺ اى ٦ مپة يٗلٹ ٦ٻل   0 جٳنٺ 

ٮس٫ٟٛ  ه لةٴ غحلةٸ ا  پٛلرٱ يُلٿ  ٲلنيوٰ جلّٙ غلحٻّٙ ٮسٗلّ٘         
٦لللًّ ، و٦ٿٳللل  پلللة ال ي٧ٻٿللل  اال بهلل، َللل٧س  ه لللةٴ ٳّلللن َلللح٧د أنو٤

ٮر ؿمو جّٙ ني ٵ ب٩ّحٻّٙ ٦ٻل  ُْل ٧د ٦ٿٳل  پلځ بالڂٗلحةت      ، وغٹّ
ضلٽ يسُل٥ ج٧لم ڂٯلننإ     ، يُُٿ٥ الٳّمبوإ أٖنبذ هةئٻد ٦ٻ  ج٧م پٷةڂل  

ا  أڀ يللؤزي جللةت ٞٻرٟٻللد پللځ ، د ويسُللىؼ غىيةڂلل پللځ زٻللٵ بٺٛللرٳ
ٮرس٧ّٟل٭ ا  غ نّٞلة وي ٛل٫ٝ ه لةٴ ٠ّلر      ، غالد پٓلىٲاة بٺٗلرٯي   

ضٽ ٺّى ٮرُلسميى غلنبنْ   ، ٲ ٟى٣ّة نبذ بٺٳنٌ بٺنبؾم ب٭ّةئٻد بٺٗ ٧د

                                                 

 .395; ٜٓعط أٜهًا: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م545آثاض ايبالز، م( 1
ٌّ(. 5/25( ايفطاٖٝسٟ، ايعني، 2  )َاز٠ ق

  395ٜٓعط أٜهًا: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 2/551( ْع١ٖ املؿتام، 3
 . 20( فطس١ األْفؼ، م4
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ويٗللّ٘ ؾنبٺراللة ٲىيحللةً پللځ ضٻطللي ، غ نّٞللة ٶٻلل  ا  پ٫ةوّٞللة بٺٓللسنيد
ٮرٿلللى ّٝمي لللد ٞٻلللحّ٘خ    ،ضلللٽ يؤقللله ٳّلللن پ٫ةوّٞلللة بٺٗلللرٯرد    ، لبئلللىخ
وجُلللحث ٲلللنخ غىيلللةڀ ب٬ّلللةا س وبلع بٺ لللاى ٮةَلللس٫ٻ   ، (1 (...وّٚ نّٞلللة

ٮؤْلةوذ ب٬ّٗلةلو ا  أڀ ٺٟٻلحّ٘خ    ، (9 بٺُٷةڀ ه ةٴ س زلمويى بنوؾلةا  
پلځ ٦ػةئحلاة ٦لّٙ      ونٶى بٺٳلًويّٗ أڀ  (3 أوؾةاً ٶطّ٘خ ٦ٻ  ٶّى زةغ 

ىخ ب٬ّرللةإ س ووٮلل ، (4 (ي حلل٥ پ للاة پللةا ٶللطّ٘، يللموو ٦ٻرلل  ٦ٓللىوڀ وؾللةً 
ان أْللةو ، أوبٚللراة وّٝللة َللة٦م ٦ٻلل  ٲرللةټ يوب٦للد س ج٧للٙ غاة٣ّللة     

و٭ّلة ٦ٿلٹ وبَل٥ بالةٸ     0  بإللويُي ا  نٺٵ ٦ لم وٖلٯ  ٭ّلة جٳنٺل     
 .  (5 (واٲٻرٽ ْىي٭ ب٪ّةٸ وپًبو٦اة يبٶرد وغاة٣ّة ؾُ د پىٚرد

   ٰ ، بوزحٟر پمي د ٞٻحّ٘خ جحةٲي پ ةٞٱ بنڂمٺٍ جٓلحٷد پلځ بٺٟلى
 يٓللٱ وَللٝ بٺللحنيل وبٺللهع ٹّللىظ پللځ ٲٻ٧للد وجللةؼ    بنوٸ نٺللٵ بٺللهع

Calatrava وپلځ  0  نٶلىإ بإللويُلي جلةٺٳنٸ   ، ؾس  يٗٹ ا  ٞٻحّ٘خ
پىؾٻسللةڀ وپللځ  (7 س غاللد بٺٓللٿةٸ ا  ؾٗللځ بٺللحنيٜ (6 ٲٻ٧للد وجللةؼ

                                                 

 . 279-278(، م941ّ-912ٖـ/ 330-300تبؼ)يًشكب١ ( املك1
األضسا٤ َٔ ضس٢، ٚاألضسا٤ املا١ٝ٥ أٟ ايطٛاسني املا١ٝ٥ اييت تساض ب٘، ٜٓعط: ( 2

 )َاز٠ َٛٙ(.  10/136زٚظٟ، ته١ًُ املعادِ ايعطب١ٝ، 
 . 395; اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م2/551( اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 3
 .395ٜٓعط أٜهًا: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 545( آثاض ايبالز، م4

 .١ٖ2/551 املؿتام، ( ْع5
( قاٍ عٓٗا ٜاقٛت: )َس١ٜٓ باألْسيؼ َٔ أعُاٍ طًٝط١ً اغتٛىل عًٝٗا 6

اإلفطْر َٓص غبعني غ١ٓ أٚ مٖٛا، ٖٚٞ غطبٞ طًٝط١ً ٚبني املؿطم ٚاؾٛف 

 .125َٔ قططب١(، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م
 =( قاٍ ٜاقٛت: ٖٛ سكٔ باألْسيؼ َٔ أعُاٍ ؾٓت بط١ٜ، األْسيؼ َٔ َعذ7ِ
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وبٺطلةڂي بٺلهع يُلّ٘ پل٥      ،(1 (ؾٗځ بٺحنيٜ ا  پمي لد ٞٻلحّ٘خ ينپلةڀ   
وهلن ج٧لم أڀ   ، ٫لىت وبلع ٶّى زةغ  ويٷنڀ بّٟةه  پلځ بٺٓلىٰ ا  بٺ  

 (9 ا  ٞٻحّ٘خ ضٽ ا  ب٬ّكةٚد ضٽ ا  بٺٳ ٟلىخ  ٹّىظ پځ ٞٻرٟٻد يسػ 
، (4 (ضلٽ ا  ٺٓلحنڂد   (3 ضٽ ا  ٲ رٟىخ ٯّٿنل ضلٽ ا  پمي لد ْل ّٔيځ   

ىجٝ ٞٻلحّ٘خ جٟٻرٟٻلد وٺ٧لٹ هلهب بٺٟىيلٱ ٶلةڀ       يل أپة بٺطةٺص ٮان بٺلهع  
وپُلةٮد  ، نبج٧الة َةٺٷةً ٞرٻد بٺُ د الوزحةٜ ب٬ّمي سّٙ البويةً نٶّة پلځ ز 
و٦ لم بجلځ ؾرلةڀ    ، (5 ههب بٺٟىيٱ ٦ لم بجلځ ؾنٲلٹ پُلّ٘خ ضنيضلد أيلةټ      

أپة بٺٟىيلٱ بٺىبجل٥   ، (7 و٦ م بإللويُي َح٧ّٙ پرنيً، (6 ٧ُّّٙ پرنيً
                                                                                                

 .81ايبًسإ، م= =َعذِ
 .2/550( ْع١ٖ املؿتام، 1
قاٍ عٓ٘ اؿُريٟ: )سكٔ بٝٓ٘ ٚبني َاضز٠ َٜٛإ، ٖٚٛ  باألْسيؼ( سكٔ 2

سكٔ َٓٝع ع٢ً ْٗط ايكٓطط٠، ٚأًٖ٘ َتشكٕٓٛ فٝ٘، ٚال ٜكسض هلِ أسس ع٢ً 

ؾ٤ٞ، ٚايكٓطط٠ ال ٜأخصٖا ايكتاٍ إال َٔ بابٗا فكط، ٚايكٓطط٠ ٖصٙ قٓطط٠ 

ّٝطٙ األظ١َٓ ٚال عع١ُٝ ع٢ً قٛؽ َٔ ع ٌُ األٍٚ يف أعالٖا غٝف َعًل مل تػ

 . 473ٜسضٟ َا تأًٜٚ٘(، ايطٚض املعطاض، م

( َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ قطب يؿب١ْٛ ع٢ً ْٗط تاد٘، قاٍ عٓٗا اإلزضٜػٞ: )َس١ٜٓ 3

ؾٓرتٜٔ ع٢ً دبٌ عاٍ نجري ايعًٛ دسا ٚهلا َٔ د١ٗ ايكب١ً ساف١ عع١ُٝ 

ٓٗط ٚؾطب أًٖٗا َٔ َٝاٙ عٕٝٛ َٚٔ ٚال غٛض هلا ٚبأغفًٗا ضبض ع٢ً طٍٛ اي

َا٤ ايٓٗط أٜها ٚهلا بػاتني نجري٠ ٚفٛان٘ عا١َ َٚباقٌ ٚخري ؾاٌَ َٚٔ 

 .2/550َس١ٜٓ ؾٓرتٜٔ إىل َس١ٜٓ بطًٝٛؽ أضبع َطاسٌ( ْع١ٖ املؿتام، 
 .2/553( اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 4
 .116( قٛض٠ األضض، م5
 .279م، ّ (941-912ٖـ/ 330-300( املكتبؼ )يًشكب١ 6
 .2/551ْع١ٖ املؿتام، ( 7
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ٮان بٺٟىيٱ بٺ٫ىجي وبٺهع ٺّلى ّٝلمڀ ٪لىت بنڂلمٺٍ ضلٽ ٸّلةنع پمي لد        
ٞٻحّ٘خ ؾس  يٗٹ ا  ٞٻرٟٻد وهن بٺٟىيٱ بٺلهع َلٻٷ  پنَل  جلځ     

ب٩ًّيللىخ ، (1 َللحسد0   ٦ للم لقنٺلل  بنڂللمٺٍ وبٺللهع يحللمأ پللځ     ڂٗللّ٘
Algwciras ب٫ّٛىبا

 Medinasidoniaپمي د ْلهوڂد ، (9 
 ٲىپنڂلد ، (3 

Carmona
Alicante ، ٺٯ لللللللرSevillaاْلللللللحرٻرد ،(4 

 پلللللللةولخ ، (5 
Merida
وٲللم أْللةو ا  هللهب بٺٟىيللٱ پ٣٧للٽ   (7 (ٞٻرٟٻللد، ٞٻللحّ٘خ، (6 

                                                 

َس١ٜٓ باملػطب، قاٍ عٓٗا اإلزضٜػٞ: )َس١ٜٓ غبت١ فٗٞ تكابٌ اؾعٜط٠ ( 1

اـهطا٤ ٖٚٞ غبع١ دباٍ قػاض َتك١ً بعهٗا ببعض َعُٛض٠ طٛهلا َٔ 

  2/528املػطب إىل املؿطم مٛ ٌَٝ (، ْع١ٖ املؿتام، 

يتٗا َٔ ايرّب بالز ايرببط قاٍ عٓٗا ٜاقٛت: )َس١ٜٓ َؿٗٛض٠ باألْسيؼ، ٚقبا( 2

غبّت١، ٚأعُاهلا َتك١ً بأعُاٍ ؾص١ْٚ، ٖٚٞ ؾطقٞ ؾص١ْٚ ٚقبًٞ قططب١ (، 

 .108األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م
( قاٍ عٓٗا ٜاقٛت: )َس١ٜٓ باألْسيؼ تتكٌ ْٛاسٝٗا بٓٛاسٞ َٛظٚض َٔ أعُاٍ 3

أعُاٍ األْسيؼ، ٖٚٞ َٓشطف١ عٔ َٛظٚض إىل ايػطب َا١ً٥ إىل ايكب١ً (، 

 .156سيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ماألْ
ٖٚٞ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ٜتكٌ عًُٗا بعٌُ إؾب١ًٝٝ، ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ ( 4

  225َٔ َعذِ ايبًسإ، م
ٖٚٞ َس١ٜٓ تكع يف غطب األْسيؼ َٔ عٌُ َاضز٠، ٜٓعط: ابٔ عصضٟ، ايبٝإ ( 5

 .2/52املػطب، 

قٛت، األْسيؼ ٖٚٞ َس١ٜٓ َٔ ْٛاسٞ األْسيؼ بني ايػطب ٚاؾٛف، ٜٓعط: ٜا( 6

 .253األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م
 . 83( اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م7
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٦ٻ  بٺلى٪ٽ پلځ و٦لنوخ    –ئليد اٺراةوز٧ٷٍ ز٧مل بٺٟىٰ ب٬ّ، (1 ب٬ّٗةلو
أ رساة بٺ٧ُٷىيد ٶنٶّة وبؾمخ پځ أهٽ ض٫نو ب٬ُّلٻٿّٙ س  –پ ٟٳساة

 .  بٺ ٗىبڂرد Galiciaبنڂمٺٍ ب٬ّنبغاد ٩ّٻرٳرد 
٦ٻ  بٺى٪ٽ پځ أڀ پمي لد ٞٻلحّ٘خ ز٧لم پلځ أ٦ٿلةٸ پمي لد ٞٻرٟٻلد        

اال أڂ  س بٺنٲلر ڂٯُل  ٦ٿلنيً ٲةئٿلةً     ، وپځ ؾٗنٶّة بٺمٮة٦رد ب٬ّاٿد
 0  و٭ّة بٺ٧ميم پځ بٺ نبؾي بٺسةج٧د ٭ّة وپ اة، (9 بز جه
وأْلةو اٺرالة   ، (3 ڂةؾرد پځ أ٦ٿلةٸ ٞٻلحّ٘خ  0 ٲةٸ يةٲنذ، بٺُ م -1

 .(4 اٶّة پځ پمبئځ ٞٻرٟٻد وٞٻحّ٘خ0 بجځ ٪ةٺث جةٺٳنٸ
نٶىهة ٶٹ پځ بجځ ٪ةٺث ويلةٲنذ پلځ   ، جٯسؽ بٺّٓٙ، جةْٵ -9

 .  (5 أ٦ٿةٸ ٞٻحّ٘خ
نڀ بٺسةج٧د ا  پمي لد ٞٻلحّ٘خ   ؾٗځ َٷسةڀ، وهن أؾم ب٪ّٗ -3

 .(6 ا  بٺ٫ىت پ اة

                                                 

; ابٔ ايكٛط١ٝ، تاضٜذ افتتاح 115( ٜٓعط: ابٔ سٛقٌ، قٛض٠ األضض، م1

; 27 -24; َؤيف فٍٗٛ، أخباض فُٛع١، م36-35األْسيؼ، م

; 16-2/13; ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 2/550اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 

 ; 155فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، مَؤيف 
 .331ّ( م941-912ٖـ/ 330-300ٜٓعط: ابٔ سٝإ، املكتبؼ)يًشكب١ ( 2
 . 148األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 3
 . 20فطس١ األْفؼ، م( 4
ٜٓعط أٜهًا: ; 148األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م; 20فطس١ األْفؼ، م ( 5

 .1/153ايبػسازٟ، َطاقس االطالع، 

; ابٔ 330(، م 880ّ-846ٖـ /267-232املكتبؼ)يًشكب١  ( ابٔ سٝإ،6

 ٚأمساٙ سكٔ غهٝإ.  196األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م
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3-  ٕ ڂةؾرلد ٶلحّ٘خ پللځ أ٦ٿلةٸ ٞٻرٟٻلد ضللٽ     0 ٲلةٸ يللةٲنذ ، بٺٯؿل
ٍ 0  وأٚة٬ ٲةئنيً، (1  پځ ٦ٿٹ ٞٻحّ٘خ پلة  0 َؤٺر ج٧ٙ أهٹ بنڂلمٺ
ٶٹ پنٚل٥ يُُلٷځ َلانيً ٶلةڀ أټ غلحنيً جٓلىٜ أڀ       0 ز٧ نڀ ج ؟ ٮٳةٸ

٬ّ ٟٳللد پللځ ٞٻللحّ٘خ  و٦ٻلل  هللهب ٮللبڀ هللهإ ب ، (9 (يُللًو٤ ڂُللٿر  ٮؿٗللةً 
 .  زٓساى جةٺًوب٦د

، (3 ٲىيلد ج لنبؾي ٞٻلحّ٘خ   ، جٯسؽ بٺنبو وزٓلميم بٺٳلة٬  ، وٲّّ -4
وٲلةٸ بٺٗلٯمع هلي ٦ٻل  بضلّٗ ٦ٓلى        ،(4 وهي ٦ٻ  جىيم پځ ٞٻرٟٻلد 

 .(5 پرنيً پ اة

                                                 

ٜٓعط أٜهًا: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، ; 201األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 1

 . 20م
 .201األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 2
 .2/257( ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، 3
 .14/165( ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، 4
 .26/62( ايٛايف بايٛفٝات، 5
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 التازيخ السياسي ملديهة طلبرية : ثانيًا

ي٧لّٗ   وهلهب ، (1 أْةوذ پ٣٧ٽ ب٬ّٗةلو ا  أڀ ٞٻحّ٘خ پمي لد ٲمٺّلد  
وأٚة٬ بٺًهىع ا  أٶّة پځ ج لةا  ، أٶّة ٶةڂر پنغنلخ ٲحٹ بإلَنيټ

و  ٳّٗلٹ  ، (3 (ټ717-417 بٺهيځ ؾٷٿلنب س أَلحةڂرة ٺٻٿلمخ    (9 بٺٳنٜ
وٺٷ للاة ٶةڂللر ، س ب٬ّٗللةلو ب٬ّسللنٮىخ ٺللمي ة ٦للځ زةوٹّاللة ٲحللٹ بإلَللنيټ 

 .  پ٧ىوٮد ٦ م بٺٯسؽ بإلَنيپي
 Iberia ًيلىخ بنيحّ٘يلد  ان أڀ ٞةوٰ جځ ييةل ٦ مپة ٦ّّ ا  ْلح  ب٩ّ 

وج٧لم بڂسٗلةوإ ٦ٻل  ب٬ّٻلٵ ٺلهويٱ س پ٧ىٶلد ْلهوڂد         ټ 717هل/99َ د
زنغلل  پُللى٦ةً ٳّللن بٺ٧ةٖللٿد ٞٻرٟٻللد ضللٽ زنغلل  ٻّللةالً ؾسلل  پمي للد  

ضلٽ ٦للةل ألوبغل  ا  ٞٻرٟٻللد ونٺلٵ َلل د     Guadajara وبلع ب٪ّػلةوخ 
أپللة ، (4 وجٳلي ّٞلة ٞللنبٸ بٺ٧لةټ جةڂس٣لةو پنَلل  جلځ ڂٗلّ٘       ټ711/هلل 93
  ٮؤڂ  ٬ّة ٦ّّ َٻٵ ٪ّ٘ بٺٟىيٱ بٺلهع َلٻ  ٞلةوٰ ؾرلص زنغل       پنَ

                                                 

ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ; 2/551اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 1

 . 395اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 545ايكعٜٚين، آثاض ايبالز، م; 191م

 . 85اؾػطاف١ٝ، م( 2
 .208ستا١ًَ، اٜبريٜا، م( 3
ت طاضم ست٢ طًٝط١ً: َؤيف فٍٗٛ، أخباض فُٛع١، ٜٓعط عٔ عًُٝا( 4

ابٔ األثري، ;  36-35ابٔ ايكٛط١ٝ، تاضٜذ افتتاح األْسيؼ، م; 24م

 . 44-39األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، 
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، وٺإلْل٫ةٸ بٺ٧لمو جٯلسؽ غحالد غميلمخ     ، ٪ىجةً ٪ّٿةيد ب٩ّةڂلث بنيُلى  
ٮٻٿللة ٮللسؽ پللةولخ َللةو پ للاة ا  ٞٻرٟٻللد وٞٻللث پللځ ٞللةوٰ ب٫ّللىوظ     

وٲرللٹ اڀ ٞللةوٰ ؾر ٿللة زنغلل  ٪للةلو پنَلل  پللةولخ قللىظ       ، ٬ّنيٲةزلل 
س ْلنبٸ   (1 ةڀ بٺٻٳلةا ٲلىت ٞٻرٟٻلد   ٬ّنيٲةز  ز٣٧رٿةً ٺ  وپحةلوخ پ   ٮٷ

ونٶى پئٺل٭ ٮّالنٸ أڀ بٺٻٳلةا ٶلةڀ س ٞٻلحّ٘خ      ، ټ719/هل94پځ َ د
ويٳللةٸ ٶللةڀ س پٷللةڀ يللم٦  ب٧ّ٬للى٘  ، (9 ّٝنٚلل٥ پ للاة يٳللةٸ ٺلل  جةجللم 

Almaraz    جّٙ ٶّىع زةغل  وبٺسرسلةوTietar
وؾُلث هلهإ بٺىوبيلد     ،(3 
ا  هلهإ   بٺلهع ٶلةڀ ٮلىّ   ، أڂ  س نٺٵ ب٬ّٷةڀ بٺسٳ  پنَ  پ٥ ٺهويٱ

، ټ717هللل/ 99ب٬ّ ٟٳللد ج٧للم هًٺّسلل  س پ٧ىٶللد ْللهوڂد أپللةټ ٞللةوٰ َلل د
و٢ّٷځ پنَ  ٮرالة پلځ ٲسلٹ ٺلهويٱ ضلٽ بٺسٳل  ّٝلنالإ ولقلني ٞٻرٟٻلد          

 .  (4 ټ719هل/94َ د 
اڀ قللىوظ ٞللةوٰ پللځ ٞٻرٟٻللد ٪ىجللةً ٬ّنيٲللةذ پنَلل  ج٧للم پ٫للةلوخ   
ىجلي  بنقّ٘ پةولخ الجم أڀ يٷنڀ ٲم ٖةؾح  ٦ٿٻرلد زلؤپّٙ بٺٟىيلٱ بٺ٫   

ٶٿلة أڀ ٺٳةا لة س ٞٻلحّ٘خ ي٧لّٗ أٶّلة أٖلحؿر       ، بحملةنع ٺ اى زةغ 
ٶٿلة ي٧لّٗ أيٛلةً    ،  پ د ٦ُٷىيةً و٭ّهب ج٧م بٺٻٳةا زنغاة ٳّن ٞٻرٟٻلد 

وهلن  ، أڀ ٞىيٱ ٞةوٰ نهةجةً ٺنؾمإ وايةجةً پ٥ پنَ  ٶلةڀ ٦لّّ ٞٻلحّ٘خ   
                                                 

ب، طابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػ; 47ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م( 1

 .1/271; املكطٟ، ْفح ايطٝب، 2/16
 .27-26خباض فُٛع١، ؽأ( 2
 . 38ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م( 3
 .159-158( َؤْؼ، فذط األْسيؼ، م4
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أع س بٺ ٗل٭ بٺطلةڂي پلځ    ، پة يىغؽ أڀ ٮسؿاة ٶةڀ س نٺٵ بنض ةا
    .  ټ719هل/94َ د

ٶةڂر قٟد ٞةوٰ جځ ييلةل زٳٛلي أڂل  انب ٮلسؽ پ ٟٳلد زلىٴ ٮرالة        
وٲم أْةو ب٬ّٳلىع ا  نٺلٵ   ، ج٧ٙ پځ يى٪ث ڂًو٭ّة ٺ٧ٿةو٣ّة و٦ّةيساة

وٶلةڀ بٺ٧لىت وبٺّّجلى    ، ... 0 جٳنٺ  ٦Galiclia م ؾميط  ٦ځ ٮسؽ غٻرٳرد 
ٮةزُل٥  ، ٶٻٿّة پىّ ٲنټ پ اٽ ّٝنٚل٥ بَسؿُل نإ ؾّٟلنب جل  وڂًٺلنإ ٲلةٞ ّٙ      

ٍ   ڂٟ وهلهب ي٧لّٗ أڀ    ،(1 (..،.وقلهٸ بٺٓلىٴ  ، ةٰ بإلَلنيټ جلؤو٘ بنڂلمٺ
بنپللى ب٬ّ ٟٳللد وٲللةپنب ج٧ٿةو٣ّللة  ٶللنيً پللځ بٺ٧للىت وبٺّّجللى ٲللم ڂًٺللنب أوٸ 

و٦ٻ  بٺلى٪ٽ پلځ ٦لمټ ووول زٯةٖلرٹ اال أڂل  ٺّٷلځ       ، ّٝؿٙ اوبل٣ّٽ
بٺٳللنٸ اڀ ج٧ٛللةً پللځ بٺٳحةئللٹ بٺ٧ىجرللد َللٷ ر ٻّللةٸ ٞٻرٟٻللد پطللٹ     

ٶٿلللة ، (9 والَلللرٿة پمي لللد وبلع ب٪ّػلللةوخ( بنوٌ وب٫ّلللًوظ بنڂٗلللةو
ٶٿة ڂًٸ ٮّٿن٦د پلځ جلّٗ ٢ّلرٽ ٲىيلد     ، (3 ڂً٭ّة أٮىبل پځ ٲحرٻد جةهٻد

بٺنبٲ٧لد ا  بٺٓلٿةٸ   ( (4 ڂُحد ا  بٺًجىٲلةڀ جلځ جلمو بٺسٿرٿلي     بٺًجةٲىخ
پځ پمي د ٞٻحّ٘خ وپٷطلنب ّٞلة ؾسل  ز٫ٻلث ٦ٻلراٽ بٺ ٗلةو  ٮلةڂسٳٻنب        

                                                 

 .1/276ْفح ايطٝب، ( 1

 .341( ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م2
 .246( ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م3
( ايعبطقإ، ٚامس٘ اؿكني بٔ بسض بٔ اَطئ ايكٝؼ بٔ خًف بٔ بٗسي١ بٔ 4

ف بٔ نعب ايتُُٝٞ، قٌٝ ي٘ ايعبطقإ ؿػٓ٘، ٚايعبطقإ ايكُط، ٚفس ع٢ً عٛ

ّ ٚأغًِ، ٚناْت ٚفات٘ 630ٖـ/9ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف قَٛ٘ غ١ٓ 

 .2/153ّ، ٜٓعط: ابٔ األثري، أغس ايػاب١، 665ٖـ/45يف سسٚز غ١ٓ 
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ځ َللٷځ ٦للمل پللځ بنڂٗللةو ٺٟٻللحّ٘خ و٠ّللمضر ب٬ّٗللةلو ٦لل، (1  ا  ٞٻللحّ٘خ
وٮسلللنؼ جلللځ ٦حلللم بٺلللى٦ّځ    (9 پ لللاٽ ٯّٿلللم جلللځ اجلللىبهرٽ بنڂٗلللةوع   

وڂٗلى جلځ أڂلٍ    ، (4 وٯّٿم جځ أ٦ّم جځ ؾًټ بنڂٗلةوع  (3 بنڂٗةوع
 .(6 و٦حم بهلل جځ ٯّٿم جځ ٪ٻحنڀ بنڂٗةوع، (5 جځ ٦ٻي بنڂٗةوع

وٶةڂللر ٲحرٻللد ّٟرللث پللځ بٺٳحةئللٹ بٺ٧ىجرللد بٺللّٖ لقٻللر بنڂللمٺٍ   
ڂلللهٶى پ لللاٽ ٦طٿلللةڀ جلللځ ٦رُللل  ، َلللسٳى ٲُلللٽ پ لللاٽ س ٞٻلللحّ٘خوب

وپځ بٺٳحةئٹ بٺٳرُرد بٺٓةپرد ڂًٸ ٞٻحّ٘خ پ اٽ ٦حلم وجلد   ، (7 بٺسػرّٓ
وپلىيوٰ جلځ   ، (9 و٦رُ  جځ اجىبهرٽ بٺٳرُي (8 وجد جځ غانو بٺٳرُي
 .  (17 جځ ٮسؽ بٺٳرُي

    ٍ وبَلسٳى ج٧ٛلاٽ س   ، (11 ٶٿة لقٹ ٦مل پلځ جلّٗ ٶ ةڂلد بنڂلمٺ
                                                 

 .219( ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م1
  2/263ابٔ فطسٕٛ، ايسٜباز املصٖب، ; 416ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 2
 .441ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 3
 .525( ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م4
 .601( ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م5
 .26/520( ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، 6
ابٔ فطسٕٛ، ; 9/6ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 385( ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م7

  2/84ايسٜباز املصٖب، 
 .1/122ابٔ االباض، ايته١ًُ، ; 369ٛاٍ، ايك١ً، مابٔ بؿه( 8
 .416( ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م9

 .596( ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م10
 .189( ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م11
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جځ أ٦ّم بٺٷ ةڂي بٺهع ٶةڀ يُٷځ ٲىيد وٲلّ  پ اٽ هٓةټ ، ٞٻحّ٘خ
ٶللهٺٵ أ٦ّللم جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺٳٓللي      ، (1 پللځ أ٦ٿللةٸ ٞٻللحّ٘خ  

بٺ٧للىت س پ للةٞٱ ٪للىت  وبَللسٳىبأڀ  ا وأْللةو پللئڂٍ ، (9 بٺٷ للةڂي
بٺلهع يُلسٿى   ، بنڂمٺٍ ٶةڀ ج ٯٍ بّٟةإ قٝ َّ٘ پنَ  جځ ڂٗلّ٘ 

ٌ جپځ اْحرٻرد ؾس   ، ضلٽ ڂلنبؾي ٞٻلحّ٘خ وٞٻرٟٻلد     Badajoz ٟٻرلن
 .  (3 أڀ أ٪ٻث غ مإ پځ بٺ٧ىت ان

، وٶةڀ وبلع ٶّى زةغ  پلځ أهلٽ پ لةٞٱ بَلسٳىبو بٺٳحةئلٹ بٺّّجىيلد      
ان بپسللمذ پ للةٞٱ بَللسٳىبوهٽ پللځ ٻّللةٸ ٞٻرٟٻللد وٞٻللحّ٘خ ؾسلل         

وب  بٺٓٿةٸ پلځ ٞٻلحّ٘خ س   ، (5 وٶةڀ ٪ةٺحرساٽ پځ بٺّّبڂٍ، (4 پةولخ
س ؾٗللځ َللٷسةڀ ٶللةڀ يُللٷځ ٮّٿن٦للد پللځ جىجللى جللىبڂٍ ٶسةپللد      

ٶٿلة أڀ بپلسنيٴ جلّٗ نع     ،(6 س ٦مل ٶلطّ٘ و٭ّلٽ جلؤٌ وْلمخ     وٶةڂنب
جىجلللى هلللنبوخ وزٷني لللاٽ لوٺلللد س ٞٻرٟٻلللد  ا بٺ لللنڀ بٺلللهيځ ي سٿلللنڀ 

                                                 

; 1/189ز األقفٗاْٞ، خطٜس٠ ايككط، ; ابٔ ايعُا617ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 1

يف بايٛفٝات، ; ايكفسٟ، ايٛا14/165; ايصٖيب، غري أعالّ ايٓبال٤، 1/189

26/62. 
ابٔ عبس املًو املطانؿٞ، ايصٌٜ ; 2/257ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ( 2

 . 1/164ٚايته١ًُ، 
 .413فذط األْسيؼ، م( 3
 . 269ط٘، ايفتح ٚاالغتكطاض، م( 4
 .269ط٘، ايفتح ٚاالغتكطاض، م( 5
 . 122ّ( م 941-912ٖـ/ 330-300ابٔ سٝإ، املكتبؼ)يًشكب١ ( 6
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     ٍ وپلځ ٚلٿ اة ٞٻلحّ٘خ     (1 ٻّٻر پ لةٞٱ وبَل٧د پلځ أوبَلٝ بنڂلمٺ
ٶٿلة  ، ٶةڀ أؾم بٺ٧نبپٹ بٺّٖ َة٦مذ ٦ٻ  بڂسٓةو بٺّّجى س ب٬ّ ٟٳلد 

 (9 ٗى ب٫ّ٬رٻي پلځ أهلٹ ٞٻلحّ٘خ   أڀ قٻ٭ جځ ڂ ا أْةو بجځ جٓٷنبٸ 
وأْلةو پئٺل٭ ٮّالنٸ    ، ٲحرٻسل   أج لةا وٺ٧ٻ  َٷ اة پل٥ ٮّٿن٦لد پلځ    

وپللةولخ وٞٻللحّ٘خ ٶللةڂنب    Astorga أڀ بٺّّجللى س غٻرٳرللد وأَللّٔٲد   ا 
وٶلةڂنب أپلىبا   ، (3 يٓٷٻنڀ ٮّةپ٥ ٶحّ٘خ ٲحرلٹ بٺٯس لد س ٦ٗلى بٺلنالخ    

نب يٓللٷٻنٶّة بٺٷللحّ٘خ بٺللّٖ ٶللةڂ   بن٦للمبلٱّللة يللمٸ ٦ٻلل    ، (4 س بٺط٫للى
٦ لللمپة ضلللةو بٺّّجلللى س پمي لللد زةٶىڂلللة  ټ794هلللل/178وس َللل د ، ه لللةٴ

Takoronna  هلل  187-179 هٓةټ جځ ٦حلم بٺلى٦ّځ   بنپّ٘ اٺراٽأوَٹ
بٺٯللىبو   ا غرٓللةً وٲسللٹ بٺٷللطّ٘ پ للاٽ ٱّللة لٮلل٥ بٺحللةٲنڀ  ( ټ788-796/
Trujilloٞٻلللحّ٘خ وزىغرٻلللد  ا 

ٱّلللة َلللةهٽ س ييلللةلخ أ٦لللمبلهٽ س ، (5 
 .ٞٻحّ٘خ

ج٧للم بڂسللاةا پىؾٻللد بٺٯللسؽ ٦ٿللٹ ب٬ُّللسنٞ نڀ پللځ بٺ٧للىت وبٺّّجللى   
٦ٻ  ٮنيؾد بنو٘ وأ٦ٿةوهة ٮٷةڀ پ لاٽ پلځ زلن  بٺٯنيؾلد ج ٯُل       
ٮرٿللة َللٷځ  قللىوڀ س بٺ٧نبٖللٽ وبٺٳللى  وبْللس٫ٻنب جةإلْللىب٬ ٦ٻلل   

                                                 

 . 133ٍٗٛ، َفاخط ايرببط، مَؤيف ف( 1
 .158ايك١ً، م( 2
 . 43أخباض فُٛع١، م( 3
 .499ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 4
ٚتطد١ًٝ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ َٔ أعُاٍ َاضز٠، ; 2/64ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 5

 .103ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م
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ب٬ًّبو٦ّٙ پځ أهٹ بٺحنيل وهن پلة أل  ا  بإلَلىب٤ س ٦ٿلةوخ بنو٘    
ان أڀ ب٬ُّللسٳىيځ ، أڀ نٺللٵ   يللمټ ٞللنينيًاال ، (1 ج٧للم بڂسللاةا بٺٯللسؽ

َنبا پځ   Rio Duero بنوبئٹ بٺهيځ بَسنٞ نب س ؾن٘ ٶّى لويىخ
بٺ٧ىت أټ بٺّّجى ٲم زىٶنب ب٬ّ ٟٳد ج٧م پلمخ وغرلًخ وجةٺسؿميلم قلنيٸ     

ونٺللٵ جُللحث پللة أٖللةت   ( ټ755 – 713هللل / 138-95 ٦اللم بٺللنالخ 
 .أپةٶ اٽب٬ّ ٟٳد پځ بٟٚىبجةذ لٮ٧ر ّٞٽ ا  ب٭ّػىخ وزىٴ 
( بٺ٧لىت وبٺّّجلى    ٶةڀ پٯسةؼ بٺٯس د بٺلّٖ ألذ ا  ڂلًوؼ ب٬ُّلسنٞ ّٙ   

 پځ بٺط٫ى بٺٓٿةن بٺ٫ىجي پځ بنڂلمٺٍ هلن ضلنوخ بٺّّجلى س ب٫ّ٬لىت َل د      
ٮٷلةڀ پلځ أهلٽ ڂسةئػالة ٦ٻل  بنڂلمٺٍ وض٫لنوإ أڀ ضلةو         ، (9 ټ739هل/ 199

 ٍ ٳرللد والَللرٿة بٺّّجللى بٺٳللةٞ ّٙ س غٻر  ( س بٺُلل د أ٦للنيإ  جىجللى بنڂللمٺ
0 وس نٺللٵ يٳللنٸ پئٺلل٭ ٮّاللنٸ ، وأقىغللنب بٺ٧للىت پللځ جللّٙ أ٢اللىهٽ 

  ٍ ٬ّللة جٻ٫اللٽ ٢اللنو جىجللى بٺ٧للموخ ٦ٻلل  ٦ىّٞللة   ، ٮٳُٛللي أڀ جىجللى بنڂللمٺ
ٍ ، وأهلللٹ بٺٟة٦لللد ٮلللؤقىغنب ٦لللىت غٻرٳرلللد  ، وضحلللنب س أٲٟلللةو بنڂلللمٺ

ٮٻلٽ  ، وب٬ّلمبئځ بٺلّٖ قٻل٭ بٺلمووت    ، وأقىغنب ٦ىت أَّٔٲد، وٲسٻنهٽ
وبڂٛلٽ ٦لىت بنٞلىب٬ ٶٻلاة     ، اٽ ٲلم ٲلمټ ٦ٻرل    اال ٮٻل  (3 يى٤ُ بجلځ ٲٟلځ  

                                                 

 .260َؤْؼ، فذط األْسيؼ، م( 1
ّ: ابٔ عبس اؿهِ، فتٛح 739ٖـ/ 122عٔ ثٛض٠ ايرببط يف املػطب غ١ٓ ٜٓعط ( 2

ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ; 248-246َكط ٚاملػطب، م

 .54-1/52ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 167-162م

عبس املًو بٔ قطٔ بٔ عك١ُ بٔ أْٝؼ بٔ عبس اهلل بٔ دشٛإ بٔ عُطٚ بٔ ( 3

ؾٝبإ بٔ قاضب بٔ فٗط ايفٗطٟ، أَري األْسيؼ، تٛىل سبٝب بٔ عُطٚ بٔ 

ايٛال١ٜ األٚىل بعس عبس ايطمحٔ ايػافكٞ َٔ قبٌ عبٝس٠ بٔ عبس ايطمحٔ 

ّ( أَا ٚالٜت٘ ايجا١ْٝ فهاْت 734-732ٖـ/ 116-114ايكٝػٞ األَري بإفطٜك١ٝ )
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 ٍ  Saragosa اال پلللة ٶلللةڀ پلللځ ٦لللىت َىٲُلللٟد  ، ا  وَلللٝ بنڂلللمٺ
ٮلؤقىظ  ، ٮٻلٽ يالع ٦ٻلراٽ بٺّّجلى    ، ٮبٶّٽ ٶةڂنب أٶطلى پلځ بٺّّجلى   ، وض٫ىهٽ

 .(1 (..،.وٲسٻنب بٺ٧ىت س بلٮةٰ ٮاًپنهة٦ٻراٽ ٦حم ب٬ّٻٵ غرنْةً 
نغنل بٺ٧ىجي وبٺّّجلىع  اڀ بٺ ٕ أ٦نيإ نو أ رد ٶحّ٘خ جةٺ ُحد ٺٻ
وبٺللّٖ زٳلل٥ جر للاٿة پمي للد     س غٻرٳرللد وپللة جللّٙ ٶّللىع لويللىخ وزةغلل   

 ويٯاٽ پځ بٺ ٕ أ٦نيإ ٦مخ أپنو پ اة0، ٞٻحّ٘خ
 .اڀ بٺ٧ىت س ب٬ّ ةٞٱ أ٦نيإ ٶةڂنب أٲٹ پځ بٺّّجى -1
اال پة ٶةڀ پلځ  -اڀ بٺ٧ىت ڂًؾنب پځ پ ةٞٳاٽ س نٺٵ بٺط٫ى -9

 .ٮسٿىٶًوب س وَٝ بنڂمٺٍوبّٟانب غ نجةً  –٦ىت َىٲُٟد 
يٳلنٸ  ،   يسٿٷځ بٺ٧لىت پلځ بٺىغلن٤ ا  پ لةٞٳاٽ ج٧لم نٺلٵ       -3
و  ي٧لم بٺ٧لىت ا    ، وّٞهب   زحٱ پ اٽ س هلهإ بٺ ةؾرلد جٳرلد   0 پئڂٍ

بالَسٳىبو س ب٬ّمبئځ قٻ٭ بٺمووت ج٧م نٺٵ وٶلةڀ نٺلٵ  قلى ٦المهٽ     
 .(9 ّٞة

٦ٻل  يلم     غل اڀ اقىبظ بٺ٧ىت پځ غٻرٳرد وپلة جلّٙ ٶّلىع لويلىخ وزة    
ٍ      ، ْىٶةئاٽ س بٺٯسؽ ، أ٧ْٹ ڂلةو بٺٯس لد جلّٙ بٺ٧لىت وبٺّّجلى س بنڂلمٺ

س ( بٺ٧للىت وبٺّّجللى ٱّللة ٶللةڀ ٺلل  ڂسللةئع َللٻحرد ٦ٻلل  بٺنغللنل بإلَللنيپي   
ٮٻرر بٺّّجى جٯ٧ٻسلاٽ هلهإ أٲلةپنب ّٝنبٚل٥     ، پ ةٞٱ بٺط٫ى ب٬ّٓةو اٺراة أ٦نيإ

                                                                                                

 =ّ.742ٖـ/ 125ّ، ٚقتٌ باألْسيؼ غ١ٓ 741ٖـ/ 124ّ ست٢ غ١ٓ 740ٖـ / 123غ١ٓ 

 .2/28ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 254ُٝسٟ، دص٠ٚ املكتبؼ، ماؿ=
 .42أخباض فُٛع١، م( 1
 .391فذط األْسيؼ، م( 2
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ٍ  ، بٺ٧لللىت و٦ٿىوهلللة  وبا ٮّٔٶلللنب پ لللةٞٳاٽ و ، وٺٷ لللاٽ ٮ٧ٻلللنب بٺ٧ٷللل
٢الللنوهٽ و٦ًپلللنب ٦ٻللل  بٺٳٛلللةا ٦ٻللل  بٺ٧لللىت ٥ّٻلللد وٞلللىلهٽ پلللځ     

ٮلؤٲحٻنب  ، وٞٻلحّ٘خ ، وپلةولخ ، وبَلّٔٲد ، ..پځ غٻرٳرلد .ٮؿٓموب ، بنڂمٺٍ
يىيلموڀ  ، زةغلد 0 ؾسل  أغلةيوب ٶّلىبً يٳلةٸ ٺل      ، س ْيا ال ٸّٗلر  ٦لمل  

بّٟاللنب غ نجللةً س هرػللد ٪للّ٘ ٯُّللنجد ٦ٻلل     ، وهٷللهب (1 (...٦حللم ب٬ّٻللٵ
وبٺسٳلنب پل٥ بٺ٧لىت جٳرلةلخ ٦حلم ب٬ّٻلٵ جلځ        ،  ٮسؿنهةپُسٳحٹ بٺحنيل بٺّٖ

ٲٟځ بٺهع بَس٧ةڀ ّٝځ زحٳ  پځ ٦ىت بٺ٧موخ ب٫ّ٬ىجرد وٶلةڂنب جٳرلةلخ جٻلع    
 ٮٷةڂلللللر پ٧ىٶلللللد وبلع، س غ لللللم پلللللځ أهلللللٹ بٺٓلللللةټ  (9 بٺٳٓلللللّ٘ع
ټ بٺّٖ بٶًّټ ٮرالة  741هل/194پځ أو٘ ٞٻرٟٻد  َ د   Guazaleteَٻرٝ
، ٮللةٲسسٻنب ٲسللةالً ْللميمبً  ، ... 0 وس نٺللٵ يٳللنٸ پئٺلل٭ ٮّاللنٸ  ، بٺّّجللى

ٮٿل ؿاٽ بهلل  ، ٮٳةزٻنب ٲسلةٸ پُسحُلٻّٙ  ، وأٲحٹ أهٹ بٺٓةټ ٦ٻراٽ ؾ ٳّٙ
ٮٻللٽ يلل ع پ للاٽ اال   ، وٲسٻللنهٽ ٲللسنيً نوي٧للةً أٮ للنهٽ جلل     ، أٶسللة٬ بٺّّجللى 

ٮٷةڂللر هًٺّسللاٽ ، ... 0 و٦ٻللٱ بجللځ ٦للهبوع ٦ٻلل  نٺللٵ جٳنٺلل   ( 3 (بٺٓللىيم
ج٧لم أڀ يؾل٭ ٦حلم     ،بٺ٣٧ٿ  ه ةٺلٵ جلنبلع َلٻرٝ پلځ ؾلني ٞٻرٟٻلد      

   ٍ ؾةْللة ٦للىت َىٲُللٟد وض٫نوهللة.   ، ب٬ّٻللٵ وجٻللع اٺللراٽ ج٧للىت بنڂللمٺ
وٲسٻللنب پ للاٽ س ب٭ًّٺّلللد   ، ٮالللًپاٽ بٺ٧للىت ، ويؾلل٭ بٺّّجللى جللؤ٧ّ٥اٽ   

 .(4 ( الٮةً
                                                 

 .43( فٍٗٛ، أخباض فُٛع١، م1

ِّ نًجّٛ بٔ عٝاض ايكؿريٟ. ايطقٝل 2 ( بًر بٔ بؿط ايكؿريٟ ابٔ ع

 .1/54، ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب; 77ايكريٚاْٞ، تاضٜذ إفطٜك١ٝ ٚاملػطب، م
 .2/31ٜٓعط أٜهًا: ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 44أخباض فُٛع١، م( 3
 .2/31ايبٝإ املػطب، ( 4
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ټ أضلللةو َلللراد ٦ٻللل  741هلللل/194ٶةڂلللر ٧ّ٬ىٶلللد وبلع َلللٻرٝ َللل د
ٮلةٺّّجى ج٧لم أڀ   ، بٺنغنل بإلَلنيپي س پ لةٞٱ بٺط٫لى بن٦ٻل  بٺ٫ىجلي     

و  ي٧للنلوب ، بڂٓلل٫ٻنب هللٽ جللة٪ّىوت پلل٥ بٺ٧للىت    ، غللنب بٺ٧للىت أقى
ٮٷةڂللر بٺ سرػللد أڀ قُللىت بٺللًو٤ وأ ٻللر  ، ٺّةوَللنب ڂٓللةٞاٽ ه للةٴ 

و  يُس٥ٟ ب٬ًّبو٦نڀ پلځ أهلٹ بٺلحنيل پلځ پنبٖلٻد ٦ٿٻلاٽ       ، بنو٘
ٮاحلر  ( بٺ٧لىت وبٺّّجلى   س ؾٳن٭ّٽ جُحث ب٪ّىوت جّٙ ْىٶةا بٺٯسؽ
ٳلٕ بٺلًوو٤ وٮلىب٨ بنو٘    ٦ٻ  بٺلحنيل َل نبذ پلځ باة٦لد جُلحث ڂ     

ٮةَس٫ٹ بٺ ٗةو  نٺٵ أؾُځ بَس٫نيٸ پځ أًغٹ َلم  ، پځ َٷةٶّة
وٲللم أْللةو پئٺلل٭ ، بٺٯللىب٨ بٺللهع أؾمضلل  بٺٯللىب٨ بٺُللٷةڂي س ب٬ّ ٟٳللد

ٝ  0  ٮّاللنٸ ا  نٺللٵ ٲللةئنيً   ٮػللةاذ ، ٮؤ٦ٳحللاٽ بهلل جللة٩ّن٤ وبٺٳؿلل
ٮطلةو  ، ضلٽ بَلسكٻٯر َل د ضلنيش ٦ةپلةً َل٧رمبً      ، بنڂمٺٍ َ د ض لسّٙ 

، ..،.جللنيع0 و٪ٻُلل١َ أپللى ٦ٻللع يٳللةٸ ٺلل ، رٳرللد ٦ٻلل  ب٬ُّللٻٿّٙأهللٹ غٻ
ضٽ ٪ًبإ ب٬ُّٻٿنڀ ، ٮكىظ پځ بٺٗكىخ و٪ٻث ٦ٻ  ٶنوخ وأَسنويٍ

ؾسلل  ٶةڂللر ٮس للد أجللي  ، و٪للًبإ بَللّٔٲد يپةڂللةً ٞللنينيً ، پللځ غٻرٳرللد
ٮٻٿة ٶةڀ س َل د ضلنيش وضنيضلّٙ هلًپاٽ وأقلىظ      ، (9 وضنبجد (1 ب٫ّٟةو

                                                 

ٖٛ أبٛ اـطاض اؿػاّ بٔ نطاض بٔ غالَإ ايهًيب ٚيٞ األْسيؼ بعس قتٌ ( 1

عبس املًو بٔ قطٔ َٚباٜع١ أًٖٗا ثعًب١ بٔ غال١َ، ٚناْت تٛيٝت٘ َٔ قبٌ 

ّ ٚععٍ غ١ٓ 742ٖـ/125ٛإ ايهًيب غ١ٓ ٚايٞ إفطٜك١ٝ سٓع١ً بٔ قف

ّ، ثِ قتٌ يف اؿطب اييت دطت بني ايكٝػ١ٝ ٚايُٝا١ْٝ يف َٛقع١ 745ٖـ/128

 ـ177م ّ. ٜٓعط تطمجت٘: اؿُٝسٟ،دص٠ٚ املكتبؼ،747ٖـ/130غ١ٓ  ؾكٓس٠

 .66ـ1/61; ابٔ األباض، اؿ١ً ايػريا٤، 178
غ١ٓ ٚشيو غ١ٓ ٖٛ ثٛاب١ بٔ غال١َ اؾصاَٞ ٚيٞ األْسيؼ أنجط َٔ ( 2

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ ; 58م، ّ، َؤيف فٍٗٛ، أخباض فُٛع745١ /ٖـ128
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، وٚل٧٭ ٦لځ ب٫ّلىبظ   ، هت س لي ل  وز ٗى ٶٹ پهج، ٦ځ غٻرٳرد ٶٻاة
ؾسلل  ، وٖللةو ٮٻللاٽ ا  قٻلل٭ ب٩ّحللٹ ا  بَللّٔٲد    ، وٲسللٹ پللځ ٲسللٹ  
وبڂٛلٽ  ، ٮؤقىغنب أيٛةً ب٬ُّٻٿّٙ ٦لځ أَلّٔٲد و٪ّ٘هلة   ، بَسؿٷٽ ب٩ّن٤

بٺ لللةٌ ا  پلللة ووبا بٺلللموت بلقلللى وب  ٲنويلللد وپلللةولخ س َللل د َلللر 
يل٭  وبْسم ب٩ّن٤ ٮكىظ أهلٹ بنڂلمٺٍ ا  ٞ ػلد وأٖلرني وو    ، وضنيضّٙ

يٳلةٸ  ، وٶةڂر اغةي٣ّٽ پځ وبلع جٷلنوخ ْلهوڂد  ، ٺّّجى ٱّسةويځ وپى٠ّٻّٙ
 .(1 (َّٗ جىجة0ٜ ٮسٻٵ بٺُ نڀ زُٿ ، وبلع جىجة0ٜ ٺ 

اڂ  ٦ٻ  بٺى٪ٽ پځ ج٧ٙ 0 وي٧ٻٱ پئڂٍ ٦ٻ  بٺ ٕ أ٦نيإ جةٺٳنٸ
وٺٷ لل  يٗللنو ب٪ّةٺللد س پ ٟٳللد بٺط٫للى   ، بنقٟللةا س ٠ّميللم بٺسللنبويف 
وٲللم بَللس٫ٹ بٺ ٗللةو   ، ُللځ زٗللنيى بنوَللٝ بٺ٫ىجللي بنڂمٺُللي أؾ 

ٮٻٽ يم٦نب وَرٻد ٺّٷ اٽ ٮرالة پلځ بٺ رلٹ پلځ     ، نٺٵ بَس٫نيالً ٶةپنيً
وٺللن   زٓللٿٻاٽ باة٦للد ٺٷللةڀ جنيإهللٽ أْللم ، ب٬ُّللٻٿّٙ اال بجسللمووهة

ضللٽ 0  وجٓللٷٹ پٳسٛللث أْللةو بجللځ بنضللّ٘ ا  نٺللٵ جٳنٺلل   ، (9 وأج٧للم
ا  َل د  زنب  بٺٳؿٝ ٦ٻ  بنڂمٺٍ وغني أهٻلاة ٦ لاة وز٧ٛٛل٧ر    

 .(3 (َر وضنيضّٙ وپةئد
وٲللم زللنظ بٺ ٗللةو  زٻللٵ بنؾللمبش أڀ ٲللةپنب جةغسرللةؼ ب٬ّ ٟٳللد        
بٺنبٲ٧د جّٙ ٶّىع لويىخ وزةغد و٢ّٷ نب پلځ بالَلسرنيا ٦ٻرالة واقلىبظ     

                                                                                                

 .2/35، املػطب

 .62-61أخباض فُٛع١، م( 1
 .393فذط األْسيؼ، م( 2
 .85األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م( 3
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وٲللم أْللةو بجللځ بنضللّ٘ س ؾللنبلش   ، پللځ زحٳلل  پللځ ب٬ُّللٻٿّٙ پ للاة  
ٵ س هلهإ بٺُل د هٻلٵ أنٮل ّ پٻل     0  ټ ا  نٺلٵ جٳنٺل   757هلل/ 147َ د

وٶللةڀ أْللػ٥ پللځ أجرلل  وأؾُللځ    -غٻرٳرللد وپٻللٵ ج٧للمإ بج لل  زمويٻرللد   
و٬ّلة  ، (1 وٶلةڀ پٻلٵ أجرل  ٤ّلةڂي ٦ٓلىخ َل د       -َرةَد ٺٻٿٻلٵ وٚلحٟةً ٺل    

                                                 

( ٖٓاى بعض االختالف عٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٓس ابٔ اـطٝب إش أؾاض إىل إٔ أٍٚ 1

ٓكاض٣ يف عٗس اإلغالّ يف األْسيؼ ٖٛ بال١ٜ )بالٟ( ايصٟ َٔ ًَو َٔ اي

ؼكٔ يف أضض أؾتٛضٜـ َع عسز قًٌٝ َٔ ايطداٍ ٚزافع عٔ دٗت٘، فكسَ٘ 

ّ ٚزاّ ًَه٘ ثالخ عؿط٠ غ١ٓ، 717ٖـ/99أٌٖ تًو اؾٗات ًَها ٚشيو غ١ٓ 

ًَو بعسٙ ابٓ٘ أق١ًٝ ملس٠ عاَني ثِ قتً٘ زب بايكٝس، ٚيٞ بعسٙ قٗطٙ زٕٚ 

ايطٚظ زٕٚ بطط٠ )ٖٚٛ أشفْٛـ، أشفٓـ أعالٙ( ٚشيو غ١ٓ  ايفٓـ بٔ

ّ  ٚزاّ ًَه٘ تػع عؿط٠ غ١ٓ فًُا ًٖو ًَو ابٓ٘ فطٜٛي١ )يعً٘ 732ٖـ/114

ّ، قاٍ: ٚيف عٗسٙ زخٌ عبس 750ٖـ/133تس١ًٜٝٚ عٓس ابٔ األثري( ٚشيو غ١ٓ 

ايطمحٔ ايساخٌ إىل األْسيؼ، ٚملا ًٖو فطٜٛي١ ًَو بعسٙ أخٛٙ ابٔ ب١ًٝ 

 ع٢ً أضض أؾطٛضٜـ ٚغًٝػ١ٝ ٚأضض بطتكاٍ، ٚبعض يٕٝٛ ٚنإ ٚاغتٛىل

; 278-2/277ّ، أعُاٍ األعالّ، 755ٖـ/148ًَها نبريا ٚناْت ٚالٜت٘ غ١ٓ 

أَا قا١ُ٥ ابٔ خًسٕٚ فٗٞ ؽتًف عُا شنطٙ ابٔ األثري ٚابٔ اـطٝب إش 

قاٍ: إِْٗ ًَهٛا عًِٝٗ ابٔ ْاق١ً فأقاّ ًَها تػع عؿط٠ غ١ٓ ًٖٚو غ١ٓ 

ثالثني َٚا١٥، ٚٚيٞ ابٓ٘ قاف١ً غٓتني ثِ ًٖو، فٛيٛا عًِٝٗ ازفْٛـ ثالخ ٚ

بٔ بطط٠ ٚنإ ًَٗه٘ غ١ٓ اثٓتني ٚأضبعني َٚا١٥، ٚٚيٞ بعسٙ ابٓ٘ فط١ًٜٚ 

إسس٣ عؿط٠ غ١ٓ فاغرتدع َس١ٜٓ يو ٚبطتػاٍ ٚمسٛض٠ ٚغًُٓك١ ٚؾكٛب١ٝ 

ٚقؿتاي١ بعس إٔ ناْت يًُػًُني يف ايفتح ًٖٚو غ١ٓ مثإ ٚمخػني 

. ٚٚانح إٔ ٖٓاى انططابًا يف بعض ايتٛاضٜذ ٚاألمسا٤ 4/180، تاضٜذ، َٚا١٥

-389بني ايكٛا٥ِ ايجالث١، ضادع َٓاقؿ١ شيو: َؤْؼ، فذط األْسيؼ، م

 .216-213، ايعكط األٍٚ، م1; عٓإ، زٚي١ اإلغالّ، م395
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پٻٵ بج   ٲلنع أپلىإ و٣٦لٽ َلٻٟةڂ  وأقلىظ ب٬ُّلٻٿّٙ پلځ ض٫لنو بٺلحنيل          
. دجروْلللٳن. وأيٻلللد. وٻّلللنوخ. . وْلللٻٿ ٳد(1 وپٻلللٵ پمي لللد ٺلللٵ. وجىٞٳلللةٸ  

ٍ    وٶللٹ  (9 وٮٓللسرةٺد وهٷللهب بٳّللموذ ؾللمول    ، (3 (هللهإ پللځ بنڂللمٺ
٪ىجللةً   Coimbraب٫ّللٝ ب٬ّٿسللم پللځ ٲٻٿىيللد  ا  بإلَللنيپيبنڂللمٺٍ 

وبلع  ا وٞٻللحّ٘خ وٞٻرٟٻللد ٦ٻلل  ٶّللى بٺسةغلل       Coriaپللىووبً جٳنويللد 
 Pamplonaوج حٻنڂد  Tudelaب٪ّػةوخ وزٟرٻد

اڀ بٺسٟنوبذ أ٦لنيإ  ، (4 
وجللةت پللځ بنجللنبت  پمي للد ض٫ىيللد  ا غ٧ٻللر پمي للد ٞٻللحّ٘خ زسؿللنٸ  

   .  (5 أو٘ ب٬ّٓىٶّٙ ا بٺّٖ يمقٹ پ اة 
اڀ زةويف پمي لد ٞٻلحّ٘خ پ له بٺٯلسؽ ؾسل  َلٳنٞاة جرلم بٺ ٗلةو          

نٺللٵ أڀ ، أو٭ّٿللة ٲىّٞللة پللځ پمي للد ٞٻرٟٻللد  ، زللؤضى ج٧للةپٻّٙ پاٿللّٙ 
-138 ٶةڂللر پٗللمو ٲٻللٱ ٶللحّ٘ ٺٻُللٻٟد س ٦ٗللىع بإلپللةوخ بنقللّ٘خ 

                                                 

( قاٍ ايبهطٟ: بطتكاٍ َس١ٜٓ باألْسيؼ تكع عٓس َكب آْ٘ ع٢ً ايبشط 1

ٚقاٍ اإلزضٜػٞ: ايربتكاٍ بالز تهِ عس٠ ; 1/180ٚاملُايو،  احملٝط، املػايو

 .731، 2/725َسٕ ٚعطض أضنٗا َػري٠ ّٜٛ، ْع١ٖ املؿتام، 
ِّٞ ايعٌُ 2 ( قاٍ اؿُريٟ: قؿتاي١ َٔ األعُاٍ األْسيػ١ٝ قاعست٘ قؿتاي١، ُغ

بٗا، ٚقايٛا َا خًف اؾبٌ املػ٢ُ ايؿاضات يف د١ٗ اؾٓٛب ٜػ٢ُ أؾباْٝا، 

; 483، ايطٚض املعطاض، م ؾبٌ َٔ د١ٗ ايؿُاٍ ٜػ٢ُ قؿتاي١َٚا خًف ا

 .2/725ٜٓعط أٜهًا: اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 
، 1ٜٓعط أٜهًا: عٓإ، زٚي١ اإلغالّ، م; 93األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م( 3

 .215م، ايعكط األٍٚ

 .135ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م; 262َؤْؼ، فذط األْسيؼ، م( 4
 . 2/908ايبهطٟ، املػايو ٚاملُايو، ( 5
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وأؾُللځ ، ټ(1737 -998هللل/499-316 وب٫ّنيٮللد( ټ998 -755هللل/316
 انز٧ٻرلٹ ٺُلٻنٴ أهلٹ ٞٻرٟٻلد وٶطلىخ ضلنوب٣ّٽ غلةا ٦ لم بجلځ ؾرللةڀ          

وپللىوٲاٽ پللځ  ، ب٫ّٻ٧للةڀ ا جس للًّياٽ   نٺللٵ أڀ أهللٹ ٞٻرٟٻللد  0 ٲللةٸ
، ولٮ٧الللٽ ؾلللٱ بإلپةپلللد، وزُلللٷ٧اٽ س ب٩ّالللٹ وب٧ّ٬ٗلللرد، بٺٟة٦لللد

پلة  ، ي٧ُر اٽ ٦ٻ  بوزٷةت نٺٵ ٶٹ وٲر وبوزٷةَلاٽ ٮرل  ٶلٹ ؾلّٙ    
وپ ٧لد پ٧ٳٻلاٽ وپلة أوزلنإ پلځ ٶطلىخ       ، ڂد غُلىهٽ هٽ ٦ٻر  پځ ؾٗلة 

وبپسللمبل ڂٯللةوهٽ ٦ٻلل  بنيللةټ پُللمّقىبً س  ، وَلل٧د وجللن٦اٽ، أٞٿ٧سللاٽ
يُٿللةل ب٧ُّ٬ٿّللى پ للاٽ ، وأپللةٶّٽ پللځ ٮُللةلإ پلل٥ پللىّ َِلل راٽ ، پٟللةپىهٽ
ٮاللٽ ٺللهٺٵ وبزٗللةٺ  پللځ ، نقّ٘زلل  ا ْللةا  انبٮّ٘غلل٥ پ لل  ، ٦ُٿللىإ

٦ٻلل  بٺُللٻٟةڀ ٦ٻلل  پللة   وب٩ّللىأخ ، بنْللى وبٺحٟللى وبَللساةڂد بٺ للةٌ
 ٮٛني، (1 (يٷځ ٦ٻ  پطٻ  أهٹُ جٻم پځ جٻمبڀ بٺِّٓٳةٰ جؤو٘ أڂمٺٍ

و  ، ٦ځ نٺٵ ٶطىخ ب٬ّنٺميځ وبٺ ٗلةو  ب٧ّ٬ةهلميځ س ٞٻرٟٻلد    ٮٛني
ي ُلنب َلةٺ٭ ٦لًهٽ وٮّلمهٽ أيلةټ ٶةڂلر پمي سلاٽ ٦ةٖلٿد ب٬ّٿٻٷللد         

وَ نيؾ١ پځ قنيٸ بٺحؿص أڀ پ٣٧لٽ بنؾلمبش بٺلّٖ    ، (9 بٺٳنٞرد
ٻرٟٻد ٶلةڀ ٭ّلة بڂ٧ٷةَلة٣ّة ٦ٻل  بٺنٚل٥ س پمي لد ٞٻلحّ٘خ        ْام٣ّة ٞ

 .  ؾس  َٳنٞاٿة جرم بٺ ٗةو 
 أپة بٺ٧ةپٹ بلقلى ٮالن أڀ ب٬ّ لةٞٱ بحملةنيلد ٭ّلة س بٺٓلٿةٸ بٺ٫ىجلي       

ْللامذ پللرنيل أوٸ ٱّٻٷللد ڂٗللىبڂرد س أَللحةڂرة ج٧للم بٺٯللسؽ ( غٻرٳرللد 

                                                 

 . 108 ّ( م846 -796ٖـ/ 232-180يًشكب١ املكتبؼ )( 1
 .239، م1، ماألٍٚ، ايعكط األْسيؼيف  اإلغالّ( عٓإ، زٚي١ 2
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 ونٺلٵ َلحث بڂٓل٫ةٸ ب٬ُّلٻٿّٙ س ٦الم بٺلنالخ جلةٺٯّٕ       ، (1 بإلَنيپي
ٮٛلنيً ٦لځ نٺلٵ    ، وب٪ّىوت بٺمبقٻرد ٖىٮساٽ ٦ٿّة ٶةڀ ٷّىع ه لةٴ 

پة ڂسع ٦ اة پځ ڂًوؼ أ٦لمبل ٶلحّ٘خ پلځ ب٬ُّلٻٿّٙ ٦لځ زٻلٵ ب٬ّ لةٞٱ        
أڀ زسنَلل٥ س  -ٶٿللة پللىّ ج للة    –ٮُللؽ باللةٸ ٺٻٿٿٻٷللد بٺ ٗللىبڂرد    

وزةغل  و٠ّلةنع ؾلمول      Rio Guadianaب٬ّ ةٞٱ بٺنبٲ٧د جّٙ ٶّىع  ڂل  
و٠ّنٺللر ب٬ّ ٟٳللد ا  َللةؾد ٖللىب٤ پُللسٿىخ ه للةٴ  بإلَللنيپردبٺموٺللد 

وزىزث ٦ٻ  نٺٵ أيٛلةً أڀ ٠ّنٺلر   ، جُحث ؾةٺد بٺ٧مبا جّٙ ب٩ّةڂحّٙ
غٻرٳرلللد أو  ا ب٬ّسػلل    بإلَللنيپرد ٞٻللحّ٘خ پىٶللًبً ٺسػٿلل٥ ب٩ّرللنِ     

 .  ب٬ّ ُؿحد پ اة
وپځ بنؾمبش ب٬ّاٿلد بٺلّٖ ْلام٣ّة پمي لد ٞٻلحّ٘خ هلي اَلاةپاة        

 ٟ نٺلٵ أڀ  ، ټ797هلل / 181ٻلد َل د  س بٺٳٛةا ٦ٻ  ضنوخ ٲةپلر س ٞٻر
ٞٻرٟٻللد ٶةڂللر ٲللم ٲةپللر ٮراللة ٧ّللٍ ضللنوبذ س ٦اللم بنپللّ٘ ٦حللم   

وٲم وأ  بنپّ٘ هٓلةټ جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ أوٶلٹ      ، (9 بٺى٦ّځ بٺمبقٹ
ٮٻٿلة  ، (3 أپى ٞٻحّ٘خ أؾم ٲةلز  ب٬ّكٻٗلّٙ وهلن ٦ٿلىوٌ جلځ ينَل٭     

                                                 

 =، ايعكطاألْسيؼيف  اإلغالّعٓإ، زٚي١ ; 389، ماألْسيؼَؤْؼ، فذط ( 1

 .135-134ب، مايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعط; 215-212، م1، ماألٍٚ=

 .49ايػًُٞ، َس١ٜٓ طًٝط١ً يف ايعكط اإلغالَٞ، م( 2

نإ عُطٚؽ بٔ ٜٛغف يف أٍٚ أَطٙ يف خس١َ َططٚح بٔ غًُٝإ األعطابٞ، ( 3

/ ٖـ174فًُا ثاض األخري ع٢ً ايػًط١ أٜاّ األَري  ٖؿاّ بٔ عبس ايطمحٔ غ١ٓ 

ؿاّ بإٔ قاّ عُطٚؽ َع ؾطسبٌٝ بٔ قًتإ باغتاي٘، فهافأٙ األَري ٖ 790ّ

ابٔ سٝإ، املكتبؼ  ; 26ٚالٙ طًبري٠، ٜٓعط: ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م
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ضلةو أهلٹ ٞٻرٟٻلد ج٦ًةپلد وغلٹ      -ټ797/له181 اع–ٶةڀ س ههإ بٺُ د
هلل /  976-187 ٮؤو٦ً بنپّ٘ ب٪ّٷلٽ ، (1 م٦  ٦حم بهلل جځ ٧ّّ٘پ اٽ ي
وٶلةڀ ٦ٿلىوٌ پلځ    ، ا  ٦ٿىوٌ جةٺٳٛةا ٦ٻ  بٺطلنوخ ( ټ796-891

ٮىبَللٹ ٲللنټ پللځ وغللنإ  أهللٹ ٞٻرٟٻللد ي٧ىٮللنڀ جللحّٗ        ، (9 ب٬ّنٺللميځ
ٮٳسٻلنب بجلځ ٧ّلّ٘ وپٛلنب جىأَل  ا       ، وأٞٿ٧اٽ جةٺناليلد ، ّٰٓي
اال أڀ وغلنل جلّٗ   ، إٮىؾلث ّٞلٽ وأٶلىپاٽ وأڂلً٭ّٽ ٦ لم     ، ٦ٿىوٌ

ّٰٓللي س ٞٻللحّ٘خ   يٷللځ پىؾللث جلل  ان ٶةڂللر جر للاٽ وجللّٙ جىجللى  
وٺ٧لٹ نٺلٵ ؾلمش جسلنبٞيا     ، ٮاػٿنب ٦ٻراٽ وٲسٻنهٽ، ٞٻحّ٘خ لپةا
وس هلهب بٺٗلمل ي٧ٻلٱ بجلځ     ، ٮؤوبل أڀ يسكٻٕ پ اٽ، ٦ٿىوٌ أيٛةً

ٮة٦سمّ ٦ٿىوٌ نٺٵ ٮسؿةً ا  بٺٯسؽ س بجځ 0  ؾرةڀ ٦ٻ  نٺٵ جٳنٺ 
ص جىإوَللاٽ پلل٥ وأٌ جللځ ٧ّللّ٘ ٲسرٻللاٽ ا  بنپللّ٘       وج٧لل ، ٧ّللّ٘ 
ووَللٟ  س ، وبيلبل س بٖللٟ ة٦  جٗللّ٘خ، ٮٓللٷى ٺلل  َلل٧ر ، ب٪ّٷللٽ

و٦ٻ  اضى نٺٵ ٦ّٙ ٦ٿىوٌ جلځ ينَل٭ وبٺرلةً    ، (3 (أپى أهٹ ٞٻرٟٻد
أپلة ٞٻلحّ٘خ ٮٻلٽ زٓلى ب٬ّٗلةلو بٺلّٖ       ، (4 ٦ٻ  ٞٻرٟٻلد س وٲ٧لد ب٪ّٯلىخ   

                                                                                                

 . 472، مّ (846 -796ٖـ/ 232-180يًشكب١ )
ٚضز امس٘ عٓس ابٔ األثري ٚابٔ عصاضٟ، عبٝس٠ بٔ محٝس، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ ( 1

ٚعٓس ايٜٓٛطٟ، عبٝس٠ بٔ سػري، ; 2/69ايبٝإ املػطب، ; 129يف ايتاضٜذ، م

 .4/126ٚعٓس ابٔ خًسٕٚ عبٝس٠ بٔ عُري، ايعرب، ; ١ٜ23/211 األضب، ْٗا
 . 65ابٔ ايكٛط١ٝ، تاضٜذ افتتاح األْسيؼ، م( 2
ٜٓعط أٜهًا: ابٔ ; 105، م ّ (846 -796ٖـ/ 232-180يًشكب١ املكتبؼ  )( 3

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ ; 130-129األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

 .  4/126ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 23/211ٜٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ايٓ; 2/69املػطب، 
-180يًشكب١ ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ ٚقع١ اؿفط٠  ابٔ سٝإ، املكتبؼ  )( 4
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ٚللرٯر ا  ٦ٿللىوٌ جللځ وٺ٧ٻللاة أ، جللّٙ أيللمي ة ا  پللځ زللن  أپىهللة 
ينَ٭ ان ٶةڂر بٺ٣اّ٘ بٺهع ٺّٷلځ پلځ قني٭ّلة پىبٲحلد َلٻنٴ أهلٹ       

   .  ٞٻرٟٻد
و٦ٻ  بٺى٪ٽ پځ بٺٛىجةذ بٺٷلحّ٘خ بٺلّٖ وغاالة بنپلىبا بنپنيلنڀ      

هلل  199ٮٯلي َل د   ، س ٲىٞحد ٺطنبو ٞٻرٟٻد اال أٶّة   زُسٷځ ٞنينيً
٦ٿلٹ پ٧الٽ   ٮؤ، ٦ةول أهلةن ب٬ّمي لد بٺطلنوخ ٦ٻل  بنپلّ٘ ب٪ّٷلٽ      ټ 814/

، ٮةّٟلل  غ نجللةً پ٣اللىبً أڂلل  يىيللم زللمپّ٘  ، ب٪ّرٻللد پللځ أغللٹ پحة٪سسللاٽ 
وٺٷ   َى٦ةڀ پة يؾل٭ ٪ىجلًة ٮٿلة أؾلٍ أهلةن ٞٻرٟٻلد اال وغلرّ        
بنپّ٘ زٟنٲاٽ ٮمقٻاة و٦ةٲث أهٻاة جؤڀ أقلىغاٽ ا  بٺٗلؿىبا ٬ّلمخ    

ويحلمو أڀ ٞىيلٱ بنپلّ٘ ب٪ّٷلٽ س هلهإ ب٬ّلىخ ٶلةڀ        ، (1 ضٽ أ٦ةلهٽ اٺراة
ّ٘خ نڂ  َٻٵ بٺٟىيٱ بٺ٫ىجي بٺهع يىجٝ ٞٻرٟٻد جٟٻحّ٘خ ٦لّّ  ٦ّّ ٞٻح
 . ٶّى زةغ 

ضللةو أهللٹ ٞٻرٟٻللد ج٦ًةپللد أؾللم وغاللةئاٽ       ټ899هللل/914وس َلل د
وٶةڀ أٶطلى  ، ويم٦  هةْٽ بٺٛىبت و٪ٻث ٦ٻ  ٦مخ پنبٲ٥ پځ بٺط٫ى

و  زسٿٷځ ٲلنبذ  ، وبْسمذ ْنٶس  ونب٤ ٖرس ، ڂٳٿس  ٦ٻ  بٺّّجى
هلل  916وبَلسٿى س نٺلٵ ا  َل د    ، مع ٺل  بإلپةوخ بنپنيلد پلځ بٺسٗل   

ان أوَٹ بنپّ٘ ٦حم بٺى٦ّځ بنوَلٝ ا  ٦ةپلٹ بٺط٫لى يئڂحل       ټ831/
ٮؿٓلللم جىجلللى زٻلللٵ ، وٸّطللل  ٦ٻللل  ب٩ّلللم س ٯّةوجلللد أهلللةن ٞٻرٟٻلللد

بٺ نبؾي وبڂسار ب٪ّىت ًّٞٺّد هةْٽ بٺٛىبت ولقنٸ ٲلنبذ بإلپلةوخ   
ةلوب پللىخ ٮ٧لل، اال أڀ نٺللٵ   يٛلل٥ ؾللمبً ٺطللنو٣ّٽ   ، (9 ا  ٞٻرٟٻللد

                                                                                                

 . 115 – 108، م ّ (846 -796ٖـ/ 232

 . 2/76ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 1
، 423-422، م ّ (846 -796ٖـ/ 232-180يًشكب١ ابٔ سٝإ، املكتبؼ  )( 2
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/ هلللل999ضلللٽ س َللل د ټ834/هلللل919أقللى  ا  ب٫ّلللىوظ ونٺلللٵ َللل د  
ٱّة بٚلٟى بنپلّ٘ ٦حلم بٺلى٦ّځ ا  اوَلةٸ ٲلنخ جٳرلةلخ أقرل          ، ټ836

بٺنٺرم جځ ب٪ّٷٽ بٺهع ٚىت ٦ٻراٽ ب٪ّٗةو ضلٽ بٲلسؿٽ ب٬ّمي لد ٦ لنخ     
قلةٺ٭   ټ 854/هلل 947وس َل د  ، (1 وڂٷٹ جلةٺطنبو ٮ ًٺلنب ٦ٻل  ٦ّٷل     

 ُللةو اٺللراٽ بنپللّ٘ ٯّٿللم جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ    أهللٹ ٞٻرٟٻللد أيٛللةً ٮ  
ٮؤوَللللٻنب ا  پٻللللٵ غٻرٳرللللد وپٻللللٵ  ( ټ886-859هللللل/ 938-973 

ٮٻٿللة ، ٮؤوَللٻنب اٺللراٽ بٺ٧ُللةٶى، يُللسٿموٶّٿة  Basconsبٺحٓللٷ ٍ
٥ّ٨ بنپّ٘ ٯّٿم جهٺٵ ٶٿځ ٭ّلٽ ٦ لم وبلع َلٻرٝ ا  ب٩ّ لنت     

ٮٻٿللة زٳلمټ ضللنبو ٞٻرٟٻللد وپ٧الٽ بٺ ٗللةو  قللىظ اٺللراٽ   ، پلځ ٞٻللحّ٘خ 
ويحمو أڀ ، (9 پّ٘ ٯّٿم جٳنبز  ٮؤوٲ٥ ّٞٽ وٲسٹ أ٦مبلبً ٶحّ٘خ پ اٽبن

َلرٿة بٺّّجلى   ٶنب س پ ةٖلىخ ٲلنبذ بإلپلةوخ وال   أهةن ٞٻلحّ٘خ ٲلم بْلّٔ   
، پ اٽ ونٺٵ جُحث بٺ٧مبوخ بٺٳةئٿلد جلّٙ أهلٹ ٞٻرٟٻلد وجىجلى ٞٻلحّ٘خ      
ٶٿة يبل بهسٿةټ بنپّ٘ ٯّٿم جځ ٦حم بٺى٦ّځ جٟٻحّ٘خ ٮؤپى س َل د  

ونٺلٵ جُلحث پنٲ٧الة    ، (3 جسؿٗر اة وڂٳلٹ بٺ لةٌ اٺرالة    ټ855هل/941
                                                                                                

ابٔ عصاضٟ، ; 169-168ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م; 424

 . 4/164ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 23/379ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ; 2/83ايبٝإ املػطب، 
، م ّ (846 -796ٖـ/ 232-180يًشكب١ ابٔ سٝإ، املكتبؼ، املكتبؼ  )( 1

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ ; 172، مذايتاضٜابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ; 427

 .381-23/380ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ; 2/85املػطب، 
; 297-295، م ّ (846 -796ٖـ/ 232-180يًشكب١ ابٔ سٝإ، املكتبؼ  )( 2

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ ; 188-187ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

ملكطٟ، ْفح ايطٝب، ا; 2/22ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، ; 95-2/94املػطب، 

  . 98-97ايعًٝاٟٚ، ايبؿهٓؼ، م; 1/350
غًٗٛا ٚقع فٝ٘ ٜاقٛت  أٚ، ٜٚبسٚ إٔ تكشٝفًا 469( اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م3

عٓسَا شنط إٔ إعاز٠ بٓا٤ طًبري٠ نإ َٔ قبٌ عبس ايطمحٔ ايٓاقط األَٟٛ، 
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ب٬ّاٽ بٺهع ٺّٷځ پځ قنيٺ  وٖم ٠ّىٶةذ أهلٹ ٞٻرٟٻلد پلځ غةڂلث     
   .  وڂٗةو  غٻرٳرد پځ غةڂث  قى

ٲلةټ  ، وٶىل ٮ٧ٹ ٦ٻل  پنٲل٭ أهلةن ٞٻلحّ٘خ پلځ بنؾلمبش أ٦لنيإ       
ّٝاة٥ّلد ٞٻلحّ٘خ وٶلةڀ بٺلنبن ٦ٻرالة      ټ 857هلل  943أهةن ٞٻرٟٻلد َل د  
ٮكللىظ اٺللراٽ ٮللرٿځ پ٧لل  پللځ ، جللځ ٦حللم بهلل بٺ٧ىيلل٭  ڂللهبٴ پُلل٧نل

ب٩ّ نل ٮٳةزٻاٽ ٮةٶًّټ أهٹ ٞٻرٟٻلد وٲسلٹ أٶطلىهٽ و٦ّلٹ ا  ٲىٞحلد      
 .  (1 وأٌ پ اٽ 777

إ / 959ضللٽ ّٟللمل بٺ للًب٤ جللّٙ أهللةن ٞٻرٟٻللد وجىجللى ٞٻللحّ٘خ َلل د      
نٺٵ أڀ پنَ  جلځ نع بٺ لنڀ ب٭ّلنبوع ٶلةڀ ٲلم أٲلىإ بنپلّ٘        ، ټ879

وٶلةڀ پنَل  ٞٿنؾلةً    ، ٦ٻل  ْل ر جىيلد    ٯّٿلم جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ    
بَس٫ٹ بڂ٫ٓةٸ بنپلّ٘ ٯّٿلم جؤؾلمبش بٺط٫لى بن٦ٻل  ٮؿلةوٸ زنَلر٥        
، پ للةٞٱ ڂٯللننإ جةّٟللةإ ٞٻرٟٻللد ٮٷللةڀ َللححةً س بؾسللمبټ بٺ للًب٤ جر للاٿة  
وٶةڂر ٞٻرٟٻد ٠ّٷٽ پځ ٲحٹ ٦ةپٻّٙ  ة پٟى٬ جلځ ٦حلم بٺلى٦ّځ    

ٮٻٿلة  ، ةجځ ؾحرث وٞىجرٓد جلځ پةَلني  و  يٷنڂلة ٦ٻل  وئلةټ جر لاٿ      
ٲةټ بٺ ًب٤ پ٥ پنَ  جځ نع بٺ نڀ پځ جىجى هلنبوخ َلةڂم جىجلى ٞٻلحّ٘خ     

، ٮكللىظ پللځ ؾٗللځ َللٷسةڀ َللح٧ٿةئد پللځ بٺّّجللى   ، بجللځ نع بٺ للنڀ
ٮ ٓللحر ب٪ّللىت جر للاٽ وجللّٙ ٦للةپٻي ٞٻرٟٻللد وٶللةڀ أهللٹ ٞٻرٟٻللد س   

ٮةٶًّټ پٟى٬ جځ ٦حم بٺى٦ّځ ڂٷةيد جٓىيٷ  ٞىجرٓلد  ، ٦ٓىخ  ال٬

                                                                                                

 الٙ.  ، ٚايطادح ضٚا١ٜ اؿُريٟ أع191ٜٓعط: األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م
; ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ 189ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م( 1

 .4/1167ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، ; 23/388ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب، ; 2/96املػطب، 
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وٲلن  أپلى پنَل     ، ٦ٻ  أيمع جىجى ٞٻحّ٘خ ٱّة أل  ا  پٳسٹ بنقّ٘
    .(1 جځ نع بٺ نڀ

(  ټ919-888هللل/ 377-975 وس ٦اللم بنپللّ٘ ٦حللم بهلل جللځ ٯّٿللم  
بٺهع بڂٓل٫ٹ ٶلطًّ٘ب جلةٺطنوبذ بٺمبقٻرلد وٶلةڀ ٦ٻل  وأَلاة ضلنوخ بجلځ          

وهلن پلة ْلػ٥ ج٧لٙ بٺٓكٗلرةذ أڀ زلم٦ن ا  ب٩ّالةل         ،(9 ؾٯٗنڀ
ا ٦ٻ  پُةؾةذ وب٧َد پلځ  ٚم بٺ ٗةو  بٺهيځ ٢ّٷ نب پځ بالَسرني

ټ 977هلل/ 988َل د   (3 وپ اٽ ْكٕ يم٦  بجځ بٺٳلٝ بٺٳىْلي  ، بٺط٫ى
ج٧للم أڀ أقللىظ ،  Zamoraوٲللةل ٦ّٻللد غاةليللد ٚللم پمي للد ٨ّّللنوخ

وَللنيً ا  ٥ّرلل٥ ب٬ّ للةٞٱ يللم٦ن بٺ للةٌ ا  غاللةل بن٦للمبا پللځ أهللٹ 

                                                 

ابٔ ; 330-329ّ( م880-846ٖـ/ 267-232ابٔ سٝإ، املكتبؼ)يًشكب١ ( 1

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ  ;199-196األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

 . 2/102املػطب، 
( ْػب١ إىل عُط بٔ سفكٕٛ أسس املٛيسٜٔ ايجا٥طٜٔ يف قًع١ ببؿرت َٓص أٜاّ 2

األَري قُس بٔ عبس ايطمحٔ ٚاغتُطت ثٛضت٘ ست٢ عٗس عبس ايطمحٔ 

-72ّ( م912-888ٖـ/ 300-275ايٓاقط، ابٔ سٝإ، املكتبؼ، )يًشكب١ 

 . 133 – 131/ 2 ابٔ عصاض٣، ايبٝإ امُلػطب، ; 112

( ٖٚٛ أمحس بٔ َعا١ٜٚ بٔ قُس بٔ ٖؿاّ بٔ َعا١ٜٚ بٔ ٖؿاّ بٔ عبس 3

ايطمحٔ بٔ ٖؿاّ بٔ عبس املًو بٔ َطٚإ خطز ع٢ً األَري عبس اهلل بٔ 

ٚقتٌ يف محًت٘ ع٢ً َس١ٜٓ مّسٛض٠يف ايػ١ٓ ْفػٗا،  900ّ/ٖـ288قُس غ١ٓ 

-275كتبؼ )يًشكب١ ;  ابٔ سٝإ، امل97ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م

 . 155ّ(، م912-888ٖـ/300
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 .  (1 غٻرٳرد
نوخ وٶةڀ ٱّځ ٪ّٱ ج  پځ ب٬ُّٻٿّٙ وهن س ٞىيٳل  ا  پمي لد ٨ّّل   

وْلل ر  Gudlajaraڂٯللّ٘ پللځ أهللٹ ٞٻرٟٻللد وٞٻللحّ٘خ ووبلع ب٪ّػللةوخ  
وبَلسٟة٤  ، وبغسٿ٧ر ٦ لمإ أ٦لمبل ٶلحّ٘خ پلځ أهٻلاة       Santebriaجىيد

هلل  997-959 بٺٯنڂُلن بٺطةٺلص   پٻٵ غٻرٳرلد  بجځ بٺٳٝ پځ لؾى ٲنبذ
 .(9 ٦ٻ  ٶّى لويىخ جةٺٳىت پځ پمي د ٨ّّنوخ( ټ866-979/ 

و٬ّلة أڀ زنياپلر   0  ؾلمبش جٳنٺل   وٲم ٦ٻٱ بجځ ؾرةڀ ٦ٻ  ههإ بن
ٝ –٦ للمإ ٶّللٙ ، ...٥ّللن٤ بٺط٫للى پللځ بٺحٻللمبڀ  –يٳٗللم جلل  بجللځ بٺٳلل

٪ّٓنلإ ؾسل  ڂلًٸ جٓلةٞيا لويلىخ جةٺ٧لموخ بٺلّٖ زٻلي جٻلم ب٬ُّلٻٿّٙ          
٦ٻ  جةت پمي د ٨ّّلنوخ وٶسلث پلځ ه لةٴ ا  بٺٟة٪رلد أنٮلنڂّ جلځ        

و٥ّر٥ پځ ٶةڀ بغسٿ٥ ٺل   ، پٻٵ غٻرٳرد –بٺٯنڂُن بٺطةٺص–أونوڀ 
غنإ بٺ ٗىبڂرد ٶسةجةً پ٫ٻ٣لةً يلم٦نهٽ ٮرل  ا  بإلَلنيټ وي لهوهٽ      پځ و

وأپلللى وَلللنٺ  أڀ يُلللس٧ػٹ پ لللاٽ غنبجللل  وال يسنٲللل٭     ، جةٺٗلللة٦ٳد
ٮللؤز  ، ..،.واڀ هللٽ أجللنب پللځ ٮّةوجسلل  أڀ ي٧للنل جللة٫ّّّ اٺرلل   ، ٦ للمهٽ

وَللنٺ  أنٮللنڂّ وپللځ پ٧لل  وٲللم بغسٿ٧للنب ٺلل  جللمبقٹ پمي للد ٨ّّللنوخ 
راٽ وزللىغٽ ٭ّللٽ ٴّللىوب و٪ٛللحنب ٮٻٿللة ٲللى  ٦ٻلل، ولٮلل٥ اٺللراٽ بٺٷسللةت

ٮسٳمټ ب٬ّٻٵ أنٮنڂّ ، وٶّٛنب پځ ٮنوهٽ نٺٵ يىيموڀ پٷةڀ ٯّٻس 
                                                 

 . 156ّ(، م912-888ٖـ/300-275)يًشكب١ ، ابٔ سٝإ، املكتبؼ( 1
; 159-157ّ(، م912-888ٖـ/300-275ابٔ سٝإ، املكتبؼ، )يًشكب١ ( 2

ايسضٜٚـ ٚايعًٝاٟٚ، َس١ٜٓ مسٛض٠ ; 2/369ابٔ األباض، اؿ١ً ايػريا٤، 

 . 69-68األْسيػ١ٝ، م
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س ز٧حاللد پللځ پمي للد ٨ّّللنوخ ؾسلل  بٺللنبلع بٺٷللحّ٘ ٮٳللةټ جبيبئلل  ٦ٻلل   
بٺٛٯد بٺّٖ زٻي ٨ّّنوخ وز٧ىٚلر قرٻل  ٺٻؿلىت ٮٟلةِ قرلٹ پلځ       
ب٬ُّٻٿّٙ ڂةْحساة ب٪ّىت جمبقٹ بٺنبلع ٮمبوذ جر اٽ پٻرة وزؤغػلر  

ضلٽ بڂٷٓلٯنب ووٺلنب ب٬ُّلٻٿّٙ     ، ڂّ٘بٶّة ٮٿة ٲةوپنب ب٬ُّٻٿّٙ اال يُلّ٘بً 
أٶسةٮاٽ ٮٿىوب قٻٯاٽ يٳسٻنڀ ويؤَىوڀ ؾسل  أزلنب ٦ٻل  وبل يٳلةٸ ٺل       

، وهللن وبل و٦للى الٴّٯةٚلل  وٚللرٱ پُللٻٷ    ، أولوڂللي جٳللىت ٨ّّللنوخ 
أٲؿٿاٽ ب٬ُّٻٿنڀ ٮرل  ٮٳسٻلنهٽ أٲلحؽ ٲسلٹ و٦لّّوب پسلح٧ّٙ ٭ّلٽ وهلٽ         

ٮٻٿة ؾٳٱ ب٬ُّٻنڀ ٦ٻراٽ بٺ ٗى ڂٷث أٶطىهٽ  ،يٳ٧ٟنڀ ا  ٨ّّنوخ
 .  (1 (...٦ اة وغموب س ب٭ّىت

ان َللى٦ةڀ پلللة  ، ويحللمو أڀ بٺ ػللةؼ بٺلللهع ٠ّٳللٱ   يللمټ ٞلللنينيً    
أ٦للةلذ ٲللنبذ بٺٯنڂُللن بٺطةٺللص بٺٷللىخ پللىخ أقللى  ٦ٻلل  بجللځ بٺٳللٝ      

و٦ٻلٱ وأَل  ٮلنٰ    ، و٢ّٷ ر پځ ٲسلٹ بنقلّ٘ ولؾلى أزحة٦ل     ، وأڂٗةوإ
، (9 و٦ىٮللر هللهإ ب٪ّةلضللد جرللنټ ٨ّّللنوخ، أؾللم أجللنبت پمي للد ٨ّّللنوخ

.. ووٲ٧للر ٦ٻللراٽ بٺٗللرؿد   . 0 وٲللم وٖلل٭ بجللځ ؾرللةڀ نٺللٵ جٳنٺلل      
ٮٗؿر ٦ٻ  ٥ّر٧اٽ ب٭ًّٺّد و٢الى نٺلٵ ٺٻٿٓلىٶّٙ ٮٷلىوب ٦ٻلراٽ      
ووٶحنب أٶسةٮاٽ ؾس  أَٻٷنهٽ بٺ اى ٮٳسٻنب پ اٽ پٳسٻد ٣٦رٿد ٦ لم  

، ..،.ٽبيلؾللةپاٽ ٮرلل  ضللٽ ٦للّّوإ س هًٺّسللاٽ وبٺ٧للمو يٟٻحللاٽ ويللىهٳا     
                                                 

 . 159-158ّ(، م912-888ٖـ/300-275)يًشكب١  ،املكتبؼ( 1
ابٔ ; 159ّ(، م912-888ٖـ/300-275)يًشكب١ ، ابٔ سٝإ، املكتبؼ( 2

-2/18زٚظٟ، املػًُٕٛ يف األْسيؼ، ; 370-2/369األباض، اؿ١ً ايػريا٤، 

19 . 
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أپّ٘هٽ أڂ  ٪لّ٘ ڂلةظ ٮٓلم ٦ٻل       –يٳٗم ج  بجځ بٺٳٝ–و٦ٻ  بٺمب٦ي
ڂٯُ  و ً ٮىَ  وبَس٧ى٘ بٺ٧مو پٳحنيً ٦ٻراٽ جنغا  ٮٳةزٹ ؾس  

ٮةڂسُل٭ پلة ٶلةڀ    ، ٲسٹ هن وپځ ٖةجى پ٧  وز٫ٻث بٺ٧لمو ٦ٻل  بحملٻلد   
ّ   ، ٮراة وغًوب وأٌ بٺمب٦ي بجځ بٺٳٝ ٮلؤپى  ، ٮػيا جل  ب٬ّٻلٵ أنٮل 

و٣٦ٿللر ب٬ّٗللرحد جٷطللىخ پللځ ٲسللٹ پللځ  ، وخج ٗللح  ٦ٻلل  جللةت ٨ّّللن 
وهلهإ بٺنٲر٧لد ز٧لى٬    ، ويبل بٺ٧مو بَسٷنيجةً ٦ٻراٽ وغلىأخ ، ب٬ُّٻٿّٙ

وٶةڂر ٺ٧ٓى جٳّٙ پځ وغث َ د ٤ّلةڀ  ، ٦ م أهٹ بٺط٫ى جرنټ ٨ّّنوخ
 .  (1 (و٤ّةڂّٙ وپةئسّٙ

و٦ٻ  بٺى٪ٽ پځ ب٫ُّةوخ بٺّٖ ٪ّٳر جلةجځ بٺٳلٝ وأڂٗلةوإ اال أڂ لة     
وههب يمٺٹ پلځ  ، ٧ٓحرد پ٥ ل٦نز  ا  ب٩ّاةلڂٻٿٍ ّٟةوت بٺٯاةذ بٺ

أع ، أڀ بٺ٧ٿٻرللةذ ب٩ّاةليللد ال زسنٲلل٭ ٮٳللٝ ٦ٻلل  ؾٷنپللد ٲىٞحللد      
جلٹ اڀ ٺٻٓل٧ث لووبً وبٚلؿةً س هلهب بالةٸ ٺّٷلځ       ، ب٬ّنٲ٭ بٺى٨ّلي 

وٶللةڀ أهللةن ٞٻللحّ٘خ س ، بَللس ٯةوإ س أع وٲللر زسٟٻللث ب٪ّةغللد اٺرلل 
 .  پٳمپد پځ ٺح  نٺٵ

م بنپللّ٘ ٦حللم بهلل جللځ ٯّٿللم   زٓللى وس ب٬ّللمخ بنقللّ٘خ پللځ ٦الل
وٚلة٤ س  وٺ٧ٹ بٚلٟىبت بن ، ب٬ّٗةلو ب٬ّسنٮىخ ا  بنوٚة٤ س ٞٻحّ٘خ

َللرٿة ضللنوخ بجللځ ؾٯٗللنڀ بٺللّٖ ْلل٫ٻر     جللةٲي پ للةٞٱ بنڂللمٺٍ وال  
وٺٷلځ بنؾلمبش   ، بٺُٻٟد  ڂهبٴ ٲم ٪ٟر ٦ٻ  أقحلةو جلةٲي ب٬ّ لةٞٱ   

ٻلٽ يُلسٿى   ٮ، س ٞٻرٟٻد بٺٳىيحد پ اة جٳرر هي بنقى  ٪ّ٘ پُسٳىخ
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ؾٷٽ جّٗ نع بٺ نڀ ٮراة اال أ٦نبپةً يُّ٘خ ؾس  ٪ٻث ٦ٻرالة ٯّٿلم   
جځ ٺث جځ پنَ  جځ ٲُي ضٽ أقةإ ب٬ّٟى٬ ضٽ بجځ ٦ٿّ  ٯّٿم جځ 

/  هلل 993ا٨ّة٦رٹ جځ پنَ  جځ ٲُي ٮطةو ٦ٻر  أهٻلاة وٲسٻلنإ َل د    
وزن  أپىهة ي٦رٽ پځ بٺّّجى پځ أهٻاة يم٦  جځ ٞىجرٓلد وٶلةڀ    ټ975

وْ ر جىيد وبَسٿى ٮرالة    Uclesٺ نڀ ؾٷةټ أٲٻرّؾٻر٭ جّٗ نع ب
وبٺىبغؽ أڀ أهلةن ٞٻلحّ٘خ   ، (1  طةٺصؾس  ٦ام بنپّ٘ ٦حم بٺى٦ّځ بٺ

ٶةڂر س ههب بٺنٲر أٖحؿنب زةج٧ّٙ ٪ّٷةټ ٞٻرٟٻد ب٬ّنبٺّٙ ٺحّٗ نع 
بٺ نڀ جُحث بٺ٧نيٲد بٺنضرٳد بٺّٖ ٶةڂر زىجٝ جىجى ٞٻحّ٘خ ّٞٽ ٦ لمپة  

  .  َسرنيا ٦ٻ  ٞٻرٟٻدٲمپنب ٭ّٽ ب٬ُّة٦مخ س بال
-377  وس بٺُ نبذ بنو  پځ ؾٷٽ بنپّ٘ ٦حم بٺى٦ّځ بٺ ةٖى

بڂسللاً بٺ ٗللةو  ٮىٖللد بڂٓلل٫ةٸ بٺ ةٖللى جةٺٳٛللةا   ( ټ961-919هللل/ 357
 /هلل ٦373ٻ  بٺٯّٕ بٺمبقٻرد ٮاةغٽ پ ةٞٱ ٪ىت بنڂمٺٍ ٮ٧ّّ َل د  

ٶّى زةغ  ؾس  وٖٹ ا  پةولخ  ضٽ بڂُؿث ج٧لم أڀ ٦لةش س    ټ915
ٮىل ٦ٻر  بنپّ٘ ٦حم بٺى٦ّځ جلؤڀ أوَلٹ ٲةئلمإ    ، (9  ٟٳد وبڂساحاة  ب٬ّ

  Leonأ٦ّم جځ ٯّٿم جځ أجي ٦حمخ وزن٪ٹ س أوبٚي ٱّٻٷلد ٺرلنڀ  
وس بٺ٧ةټ بٺسةن أوبل پٻٵ ٺرنڀ بالڂسٳلةټ ٮلؤوٌ غرٓل     ، و٪ ٽ وَح 
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ٮُلّ٘ ٦حلم بٺلى٦ّځ    ، ٳّن پمي د ٞٻحّ٘خ و٦ةش ّٞلة وبڂسُل٭ ٚلرة٦اة   
حللمخ پللىخ أقللى  وبڂٛللٽ اٺرلل   بٺ٧ميللم پللځ   ٲةئللمخ أ٦ّللم جللځ أجللي ٦ 

ب٬ّسٟن٦د اال أڀ ب٪ّٿٻد ٮٓٻر وٲسلٹ أ٦ّلم جلځ أجلي ٦حلمخ پل٥ ٦لمل        
 . (1  ټ917هل /375پځ أٖؿةج  ونٺٵ َ د 

ٶةڂلر ٱّٻٷللد ٺرللنڀ ٲلم ْللٻ٫ر جٛلل٧د أ٦لنبټ ّٛللىت أهٻرللد بڂسللار    
٦لىِ ب٬ّٿٻٷلد َل د    ( ټ957-939هلل /  339 -397 جسنن وبپّ٘و بٺطةڂي

ٮ٧ٿلٹ  ، ٮ٧ٿٹ ٦ٻل  بَلسا ة٬ بٺٗلىب٤ ٚلم ب٬ُّلٻٿّٙ     ټ 939هل/ 397
وٶةڂللر پمي للد ٞٻرٟٻللد  ، ٦ٻلل  انٶللةا ٦نبپللٹ بٺٯس للد جللّٙ ب٬ُّللٻٿّٙ   

ٮؤَى٤ اٺرالة ب٫ّٻرٯلد   ، پئهٻد ٺهٺٵ پ٧سٿميځ ٦ٻ  پئبيوخ پٻٵ ٺرنڀ
و٢ّٷ ر بٺٳنبذ بإلَلنيپرد پلځ ول بٺٳلنبذ بٺ ٗلىبڂرد بٺلّٖ      ، بٺ ةٖى

، بٺ ةٖللى جر للاة  ٮؿللةٸ، وٖللٻر ا  ٮّللىيٝ ٺ ػللمخ ضللنوخ ٞٻرٟٻللد    
وٶلةڀ ٲلم ج ل  س پمي لد ٞٻرٟٻلد       ،(9 وبٲسؿٽ ٞٻرٟٻد وهمټ ؾٗلنٶّة 

پمي د قٗاة ٺ٧ٿةٺ  وغرٓل  ب٨ّةهلة پمي لد بٺٯلسؽ زٷلنڀ ٦ر لةً ٦ٻل         
 . (3 پځ ٠ّمض  ڂٯُ  ب٫ّىوظ ٦ٻ  بٺموٺد

ويحمو أڀ پمي د ٞٻحّ٘خ   زُٻٽ پځ لَةئٍ وبپلّ٘و بٺطلةڂي پٻلٵ    
ىوظ وپلآيوخ أهلٹ ٞٻرٟٻلد س    ٺرنڀ ٮؤقه ٸّى٘ ج٧ٙ أهٻاة ٦ٻ  ب٫ّل 
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و  ، ٮرالة  جطلنوخ ٮٳلةپنب  ،  Cordobaضلنوب٣ّٽ ٚلم بٺُلٻٟد س ٲىٞحلد    
وٺٷ ل  أْلةو ا  أڀ ب٫ّٻرٯلد    ، ٸّمل بجځ ؾرةڀ زةويف ضنوخ أهٹ ٞٻلحّ٘خ 

س پمي لللد بٺٯلللسؽ بٺلللّٖ ج ةهلللة س ټ 849/هلللل395بٺ ةٖلللى ڂلللًٸ س َللل د
ٴ پلځ بٺٳٛلةا   وس پٳىإ ه ةٴ وبٮةإ ب٫ّّّ س ٢ّٷځ ٲنبزل  ه لة  ، ٞٻرٟٻد

ووبٮةإ س پٳةپ  س بٺٯسؽ س ٮُلةٰ ٞٻلحّ٘خ پلځ    0  ان ٲةٸ، ٦ٻ  بٺطنوخ
ٮللؤپٷځ بهلل ، وغللةهىوب جة٧ّ٬ٗللرد، وٲللم ٶللةڂنب ڂٷطللنب بٺ٧اللم، أ٦ٿة٭ّللة
وأْلةو بجلځ   ، (1 (..،.وٮىٰ ٦ٗةجساٽ وٮُلةٲاٽ ، وأجةل ٪ٛىباهٽ، پ اٽ

ؾرللةڀ ا  أڀ ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺ ةٖللى ج٧ٿٻلل  هللهب بَللسٟة٤ أڀ يٛللحٝ  
 .  (9 ٫ى بنوَٝ ٶٻ  ٮ ٣ٽ پة جّٙ پمي د بٺٯىظ ا  ٞٻحّ٘خبٺط

َلػٹ ٺ لة بجلځ ؾرلةڀ      (ټ941-919هلل/  337-377 وقنيٸ ب٬ّلمخ جلّٙ  
أ٨ّةا ٦مل پځ بٺ٧ٿةٸ بٺّٙ زنٺنب س پمي د ٞٻحّ٘خ ٮهٶى أڂ  س َ د 

، (3 ٶةڀ ٦ةپٻاة يلم٦  ٦حلم ب٬ّٻلٵ جلځ پلىوبڀ بٺٳىْلي       ټ999هل /317
بٺلهع  ، (4 ًيلم جلځ َل٧رم جلځ غلنلع     جر ټ937هلل/ 318ضٽ بَسحمٸ َ د 

ٮكٻٯلل  ٮراللة َللنبلخ جللځ ٦حللم    ټ939هللل /397پٷللص ٮراللة ؾسلل  َلل د  
٦ًُٸ َلنبلخ جرؿرل  جلځ أٖلح٩     ( ټ933هل/391أع وج٧م َ د، (5 ب٬ّٻٵ
بٺهع   ٺّٷص هلن بنقلى ٞلنينيً ٮ٧ُلًٸ جؤ٦ّلم جلځ ٦حلم        ، (6 جځ ٮاى
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 بٺلهع بَلسٿى جناليسل  ٬ّلمخ َل سّٙ ضلٽ       (1 ټ934هلل / 399بٺى٦ّځ َ د 
ضلٽ نٶلى بجلځ ؾرلةڀ س     ، (9 ټ935هلل/ ٦394ًُٸ جرؿر  جځ ٧ْرث َل د 

أڀ ٦ُٿللّ٘خ جللځ ٦ٳللنٸ ٶللةڀ ٦ٻلل  ٞٻللحّ٘خ    ټ947/هللل399أؾللمبش َلل د 
وٺ٧للٹ ؾةٺللد ٦للمټ   ، (3 ٮ٧ُللًٸ ٦ للاة ّٝؿٿللم جللځ أ٦ّللم جللځ پُللٻٿد     

هلي بٺلّٖ ل٦لر ب٫ّٻرٯلد ٦حلم بٺلى٦ّځ       ، بالَسٳىبو س پمي د ٞٻلحّ٘خ 
، البوخ ؾٷللٽ هللهإ ب٬ّمي للدبٺ ةٖللى ا  اؾللمبش ز٫للرّ٘بذ پُللسٿىخ س 

، وس پة ٦لمب اْلةوبذ بجلځ ؾرلةڀ ٦لځ ٦ٿلةٸ ٞٻلحّ٘خ س هلهإ ب٪ّٳحلد         
ٶٿلة أڀ ٚلرة٤ بٺٳُلٽ    ، ٮبڀ ب٬ّٗةلو بنقى    ا  زُػٹ ٺ ة نٺلٵ 

بنٶّّ پځ زةويف بجځ ؾرةڀ يبل پځ ؾةٺد بٺ٫ٿن٘ ؾنٸ البوخ پمي لد  
ان لأت بجللځ ؾرللةڀ س ، ٞٻللحّ٘خ و٪ّ٘هللة پللځ پللمڀ بنڂللمٺٍ بنقللى  

بٺ٧ٿللةٸ  أو( بٺ٧ٿللةٸ ةيللد أؾللمبش ٶللٹ َلل د ٦ٻلل  نٶللى پللة أ٨ّللةإ  ٶّ
 .  س پ٣٧ٽ پمڀ بنڂمٺٍ( وبٺنيوبا

ٰ  938هل/397وس َ د ٳّلن غٻرٳرلد     Alhondigaټ ٶةڂر ٪لًوخ ب٫ّ لم
وٲللم ٶسللث أهللٹ وبلع ب٪ّػللةوخ ا  ب٫ّٻرٯللد بٺ ةٖللى يٓللٷنڂ  پللځ ڂٷةيللد  
 بٺ٧للمو ّٞللٽ وٚللرٱ پ٧ةْللاٽ وَللؤٺنإ أڀ يٷللنڀ پللىووإ ا  غٻرٳرللد ٦للّّ    

ٮٻٿلة ٪لةلو پمي لد وبلع    ، أوبٚراٽ ٱّة ي٧نل جةٺ ٯ٥ ٦ٻلراٽ وڂٷةيلد ج٧لموهٽ   
ٓد ٶٿځ ٺ  بٺ ٗلةو  س پُلةٺٵ ٚلرٳد وأو٘    رب٪ّػةوخ ا  ؾٗځ بڂس

و٦ىخ ٮٷةڂر ب٭ًّٺّد ٦ٻ  غرّ ب٬ُّٻٿّٙ س پ٧ىٶلد ب٫ّ لمٰ وٲسلٹ ٮرالة     
، (4 أ٦للمبل ٶللحّ٘خ پللځ ب٬ُّللٻٿّٙ بٚللٟى ج٧للمهة بٺ ةٖللى ا  بالڂُللؿةت     
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وٻّللةٸ  Talamacaٲ٧للد ا  ب٩ّ للنت پللځ پمي للد ٞٻٿ ٷللد    وٶةڂللر ب٬ّن
 .(1 پمي د ٞٻحّ٘خ

ويحلللمو أڂللل  ٦ٻللل  بٺلللى٪ٽ پلللځ هًٺّلللد ب٬ُّلللٻٿّٙ س پنٲ٧لللد ب٫ّ لللمٰ     
Alhandige    اال أڀ نٺلللٵ   يلللئضى ٶلللطّ٘بً ٦ٻللل  پنٲللل٥ ب٬ُّلللٻٿّٙ ٦ٻللل

ٮح٧لم َل د پلځ    ، وبؾلسٯ١ ب٬ُّلٻٿنڀ جط٫لى ٞٻٿ ٷلد    ، بنو٘ س ب٬ّ ٟٳد
ؾلللةوٸ ڂٗلللةو  غٻرٳرلللد بٺس٧لللى٘ ٺط٫لللى      (ټ939هلللل/398أع  ب٫ّ لللمٰ
ٮسٗم  ٭ّلٽ وبن بٺط٫لى  ڂلهبٴ پٟلى٬ جلځ نع بٺ لنڀ وأ٪ّلٱ        ، ٞٻٿ ٷد

وٲللم أْللةو بجللځ ، ّٞللٽ ب٭ًّٺّللد وج٧للص جٷسللةت بٺٯللسؽ ا  ب٫ّٻرٯللد بٺ ةٖللى 
ول٬ ههإ بٺٯسنؼ س ههب بٺٓلاى ٶسلةت ٮلسؽ وول    0  ؾرةڀ ا  نٺٵ جٳنٺ 
، ا  ض٫لى ٞٻٿ ٷلد  ، يهٶى ڂٯّ٘إ ج ٯُ  وأٖؿةج ، ٬ّٟى٬ جځ نع بٺ نڀ

ٮ ٗلىإ بهلل  ، وأڂل  أوٲل٥ ّٞلٽ   ، ٦ م بزٗةٸ ب٫ّلّّ جل  ّٜلىوظ بٺ٧لمو ٳّنهلة     
، ٬ّة بٶًّپنب ٦   وبٺُلر٭ يؤقله پؤقلههٽ پ لاٽ    ، وپى س  ضةوهٽ، ٦ٻراٽ

وأٖلةت  ، ٮةڂٗلى٬ ٦ لاٽ ٦ًيلًبً ٢لةٮىبً    ، ؾس  ؾةٸ بٺ٣نيټ جر   وجر لاٽ 
ٶلللٹ ٮسنبٺلللر هلللهإ بٺٯسلللنؼ پلللځ ، ٶسلللث ج٧لللملهة، ٭ّلللٽ قلللرنيً ٶلللطّ٘خ

ؾسلل  نهللٹ ب٬ُّللٻٿنڀ ٦للځ ؾٟٿللد    ، و٦ٿللر ّٞللة ب٬ُّللىبذ  ، ب٩ّاللةذ
ويحلللمو أڀ أهلللةن ٞٻلللحّ٘خ ٲلللم ْلللةوٶنب بجلللځ نع بٺ لللنڀ س ، (9 (ب٫ّ لللمٰ

٦ّٻس  ههإ نٶّة زٳ٥ ٚٿځ ض٫لنوهٽ ٮٛلنيً ٦لځ ٦نيٲلد ب٬ّلنلخ وبٺس ةٖلى       

                                                                                                

ٖـ/ 330-300ابٔ سٝإ، املكتبؼ )يًشكب١ ; 56أخباض فُٛع١، م; فٍٗٛ

 .425ّ (، م912-941

 ٜٓعط اـاضط١.( 1

 .452ّ (، م941-912ٖـ/ 330-300ابٔ سٝإ، املكتبؼ )يًشكب١ ( 2
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 .  بٺّٖ ٶةڂر جّٙ جّٗ نع بٺ نڀ وجىجى ٞٻحّ٘خ
ئلم وْلرٱ وهلن پلځ ٲلنبل      ٶلةڀ ٦ٻل  ٞٻلحّ٘خ بٺٳة    ټ951هل/347وس َ د 

، ب٫ّٻرٯللد ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺ ةٖللى بٺللهع أوٶللٹ اٺرلل  ٦ّةيللد نٺللٵ بٺط٫للى    
وأْةو بجځ ٦هبوع ا  أڂ  س هلهإ بٺُل د ٶلةڀ ٺٻٿُلٻٿّٙ ٪لًوبذ ٦ٻل        
بٺىوټ ڂٗىهٽ بهلل ٮراة ٶةڀ پ اة ٮسؽ ٦ٻ  يمع وْرٱ ٲةئلم بٺ ةٖلى ٦ٻل     

 .  (1 ٞٻحّ٘خ
بيلبل ( ټ1771-976هللل/ 399-366  (9 وس پللمخ ؾػةجللد بجللځ أجللي ٦للةپى 

ڂٓللةٜ بٺط٫للنو بنڂمٺُللرد جٓللٷٹ ٦للةټ وُْللؿ ر جة٬ّٳةزٻللد وأَللىهٽ ؾرللص   
وٶلةڀ ٬ّ لةٞٱ بٺٓلٿةٸ بٺ٫ىجلي پلځ      ، (3 ْام ٦امإ َر و٧ُّنڀ ٪ًوخ
ان أڀ زٻٵ ب٪ّٿنيذ ال پ لةٔ ٭ّلة پلځ    ، بنڂمٺٍ بٺ ٗرث بٺنبٮى پ اة

 ب٬ّىوو ّٝ ٟٳلد ٞٻلحّ٘خ الَلرٿة زٻلٵ بٺلّٖ ٶةڂلر پسنغل  ٳّلن ٱّٻٷلد ٺرلنڀ          
 0  وهي ٦ٻ  بٺ ؿن بٺسةن

لقلٹ غٻرٳرللد پلځ بٺط٫للى ب٩ّلنس ووٖللٹ ا      ټ976هللل/366َل د   -1

                                                 

 . 2/217ايبٝإ املػطب، ( 1
ٝس بٔ ٜعٜس بٔ ٖٛ قُس بٔ عبس اهلل بٔ عاَط بٔ أبٞ عاَط قُس بٔ ايٛي( 2

عبس املًو املعافطٟ، زخٌ دسٙ عبس املًو َع طاضم بٔ ظٜاز، ْٚعٍ باؾعٜط٠، 

ٚخسّ َِٓٗ أبٛ عاَط بٔ ايٛيٝس ٚابٓ٘ عاَط يف ايسٚي١ األ١َٜٛ، ٜٓعط: ابٔ 

ابٔ ; 1/268، اؿ١ً ايػريا٤; 1/287ابٔ األباض، ايته١ًُ، ; 7/56، بػاّ، ايصخري٠

َؤيف فٍٗٛ، ; 4/189ايعرب، ابٔ خًسٕٚ،  ;2/63اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

 .1/399املكطٟ، ْفح ايطٝب، ; 217تاضٜذ األْسيؼ، م
 .226فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م( 3
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 .  (1 ؾٗځ ب٪ّةپد
ان لقلٹ  ، ټ977هلل/ 367بنو  َل د    Salamanca٪ًوخ ْٻٿ ٳد -9

وبٺٟىيللٱ پللځ  ، (9 ٦ٻلل  ٞٻرٟٻللد ضللٽ بّٟلل  ٳّللن ْللٻٿ ٳد ولوـ أوجةٚللاة      
 .  (3 ٞٻرٟٻد ا  ْٻٿ ٳد ٺّى ٦ٻ  ٞٻحّ٘خ وپ ٟٳساة

و٨ّللنوخ زٳلل٥ ا  ، (4 ټ981هللل /371نوخ بنو  َلل د ٪للًوخ ٨ّلل  -3
 .  (5 بٺٓٿةٸ پځ ٞٻحّ٘خ

٪ًوخ ٨ّنوخ بٺطةڂرد س ڂٯٍ بٺُل د أ٦لنيإ ان ٪ٻلث ٦ٻرالة و٦ٻل        -4
 .  (6 أؾنبيهة

 .  (7 ټ981هل/371٪ًوخ ٺرنڀ َ د    -5

 .  (8 ټ983هل/373٪ًوخ ْٻٿ ٳد بٺطةڂرد َ د  -6

ة٪ّاة بٺللّٖ ڂللًٸ ٦ٻراللة وٖلل  ټ983هللل/ 373٪للًوخ ٨ّللنوخ بٺطةٺطللد   -7

                                                 

ٜٓعط أٜهًا: ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، ; 2/264ابٔ عصاضٟ، ايبني املػطب، ( 1

 ، ٜٚػُٝاْٗا اؿ١ُ. 226َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 74م
 . 2/267ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 75-74ٝع األخباض، مايعصضٟ، تطق( 2

 ٜٓعط اـاضط١. ( 3
 .227َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 77ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 4

 ٜٓعط اـاضط١.( 5

 .228َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 78ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 6

 .228ٍٛ، تاضٜذ األْسيؼ، مَؤيف فٗ; 78ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 7
 .228َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 79ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 8
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 .  (1 ٦ٻ  أپنبٸ غٻرٻد

وهلي بٺلّٖ   ( أو ٪لًوخ ب٬ّلمبئځ    ټ986هلل/ 376٪ًوخ ٨ّنوخ بٺىبج٧لد  -8
 .  (9 ٮسؽ ٮاة ْٻٿ ٳد وؾٗځ ٺرنڀ ضٽ لقٹ ٨ّنوخ وڂًٺنب ٦ٻ  ؾٷٿ 

 ټ986هلل / 376س ٥ّلةل بنوٸ َل د   ( أو ٲ مّٜٓلد  ٪ًوخ ٲ ميةغد -9
ٿىيلد  وٲٻ، (3 وبٺّٖ لقٻاة ٦ لنخ ضلٽ بو٠ّلٹ ا  ٲٻٿىيلد وبڂسُل٭ بوجةٚلاة      
 .  (4 زٳ٥ ا  بٺ٫ىت پځ ٞٻحّ٘خ و٦ٻ  اؾم  ووبٮم ٶّى زةغ 

 .(5 س نع بٺٳ٧مخ پ اة ټ986هل/376٪ًوخ ٲٻٿىيد َ د -17
اڂلل  0 بٺللّٖ ٲللةٸ پئٺلل٭ ٮّاللنٸ ٦ للاة   ، ٪للًوخ ٨ّللنوخ ب٫ّةپُللد   -11

لقٻاة وأقه پځ بٺُّٓ پ اة أوج٧ّٙ أٺ٭ َحرد و  ٸّلمل زةوٹّالة وٺٷ ل     
 .  (6 أجي ٦ةپىغ٧ٻاة بٺ٫ًوخ بٺطنيضنڀ پځ ٪ًوبذ بجځ 

ةپى ا  ڂٳٟلد  وٱّة يىغؽ أڀ ٞٻحّ٘خ ٠ّنٺلر أض لةا ٪لًوبذ بجلځ أجلي ٦ل      
َلرٿة ب٬ّٟن٦لد پ لاٽ پلة وول س زى٥ّلد أجلن ٦حلم بهلل        ّٟٿ٥ ٺٻٿٳةزٻّٙ وال

ٯّٿللم جللځ ٞللةهى بٺٳرُللي بٺسللمپّ٘ع ب٧ّ٬للىو٬ جةٺٓللارم وهللن پ٧للىو٬       
د جةٺٗللنيؼ وب٫ّللّ٘ وبٺًهللم وبٺللنو٤ وؾللٹ ا  ب٬ّٓللىٰ وأٲللةټ س پٷللد ٤ّةڂرلل 

                                                 

 .229َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 79ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 1
 .229َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 80ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 2
 .229ٍٛ، تاضٜذ األْسيؼ، مَؤيف فٗ; 80ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 3
 ٜٓعط اـاضط١.( 4

 . 230َؤيف فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 80ايعصضٟ، تطقٝع األخباض، م( 5
 . 230تاضٜذ األْسيؼ، م( 6
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ضلٽ  ، أ٦نبټ ضٽ  لقٹ بٺ٧ىبٰ وپٗى وٶلةڀ يؤٶلٹ پلځ ٦ٿلٹ يلمإ جةٺ ُلف      
، ٮة١ّلله ٺلل  جرسللةً َللٳٯ  پللځ ؾٟللث بٺُّللمو يللؤوع اٺرلل   ٦للةل ا  بنڂللمٺٍ

وٖللةو ي٫لًو پل٥ ب٬ّ ٗلنو ٯّٿلم جللځ     ، وب٦سٿلى غ ر لد جرلمإ يٳسلةذ پ لاة     
ٜ  ، ضٽ ٠ّنٸ پلځ ٲىيسل  ج٧لم ٦لةپّٙ ا  بٺط٫لى     ، أجي ٦ةپى ، ووبٖلٹ بٺىّجلة

وٶلةڀ يلمقٹ پ لاة س بٺُلىبية س جٻلم بٺ٧لمو ٮر٫لًو        ، حّ٘خوڂًٸ پمي د ٞٻل 
وٶلةڀ ٺل    ، وي٧لنّٸ ٦ٻل  ٮلىٌ ٺل  بوزحٟل  ٺلهٺٵ      ، ويسٳنذ پلځ َلاٿةڂ   

ا  أڀ ، ٸّمّش ٦   ٮرالة ّٛٷةيلةذ ٦ػرحلد   ، جؤٌ وْمخ وْػة٦د وضٳةٮد
٦لځ  ، ، أو س بٺلّٖ ٲحٻلاة  ټ989هل/ 379بَسٓام پٳحنيً ٪ّ٘ پمجى، َ د 

 .  (1 (بض سّٙ وأوج٧ّٙ َ د
-399 وس پمخ ؾػةجد ٦حم ب٬ّٻٵ ب٣ّ٬ٯى جلځ ب٬ّ ٗلنو جلځ أجلي ٦لةپى     

، ا  غٻرٳرلد  ټ1774هلل/ 395ٶةڂر ٪ًوزل  بٺطةڂرلد َل د    ( ټ1778-1771هل/399
وس ٞٻرٟٻد ٲُلٽ غرٓل    ، ٮةو٠ّٹ پځ ٲىٞحد ا  ٞٻرٟٻد ٺٻسًول وبٺسؤهث

أؾللم ة پل٥ وبٚللؽ بٺٯسل  بٺٗللٳٻّٓ زنغل  ّٞللة ٪ىجلةً ٳّللن     ، ا  ٮلىٲسّٙ 
ٮرٿلة زنغل  هلن ا     ، ُٝ س أؾنبيهة وجُةئٟاة و٪ ٽ ووغل٥ ٨ّنوخ وبڂح
وينيؾ١ ه ة أڀ ٞىيلٱ ٶلني بٺٯلىٲسّٙ ٶلةڀ ٺّلى ّٝمي لد ٞٻلحّ٘خ        ، (9 غٻرٳرد

 .  وال يُسح٧م أڀ ب٬ّسٟن٦د ه ةٴ بڂٛٿنب ا  ب٩ّرنِ ب٬ّةوخ ّٞة
٢ًّٲلللر بنڂلللمٺٍ ا  ٞنبئللل٭ ( 3  وج٧لللم َلللٳنٜ ب٫ّنيٮلللد بنپنيلللد
                                                 

ٜٓعط أٜهًا: ابٔ ايفطنٞ، تاضٜذ عًُا٤ ; 235-2/234املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 1

 .  204-7/203ايكانٞ عٝاض، تطتٝب املساضى، ; 365-364األْسيؼ، م
 . 12-3/11ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 2

زٚي١ ( ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٓس غكٛط اـالف١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ، عٓإ، 3
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ال ، وز٧للملذ بٺىيةَللةذ س أٳّةئاللة  ،ز للةضىذ أْللنيإهة  ولويللنيذ ان
ٺٷلځ زٯلىٰ جر لاة    ، والّٟٿ٥ ٶٻٿساة پٗلٻؿد پٓلّٔٶد  ، زىجٟاة وبجٟد

وزٗللٟمټ جر للاة ؾللىوت أهٻرللد ، پ ةٮُللةذ وأٞٿللة٤ ْكٗللرد وٚللر٧د
وبنڂمٺٍ قنيٸ نٺلٵ ٶٻل  زٯٳلم پنبولهلة وٲنب٦لمهة بٺٳمٺّلد       ، ٫ّٖ٘خ
وٶللةڀ ڂٗللرث ، (1 (وٸّللمٰ ّٞللة قٟللى بٺٯ للةا پللځ ٶللٹ ٖللنت ، زحة٦للةً
وجلّٗ نع بٺ لنڀ   ، (9 ٺط٫ى بنڂمٺُي أڀ بَسٳٹ ج ن هلنل س َىٲُلٟد  ب

وأٖللحؿر ٞٻللحّ٘خ وپ ٟٳسللاة پلځ ٚللٿځ پ للةٞٱ جللّٗ نع   (3 جٟٻرٟٻلد 
وٶةڂلللر ٮّٿن٦لللد ب٬ّلللمڀ وب٪ّٗلللنڀ بٺنبٲ٧لللد جلللّٙ ٞٻرٟٻلللد   ، بٺ لللنڀ

 ٮٳم ٲةټ َلٻرٿةڀ جلځ هلنل   ، وَىٲُٟد پن٥ٚ بالؾسٷةٴ جّٙ ب٩ّةڂحّٙ
نخ جٳرللةلخ بج لل  أ٦ّللم الڂسللًب٤   جبوَللةٸ ٲلل ( ټ1746-1739هللل/431-438 

ټ  جللم٦ن  پىبَللٻد أهٻللاة ٺلل   1744هللل/ 436پمي للد وبلع ب٪ّػللةوخ َلل د
-435 و٢ّٷللځ پللځ لقن٭ّللة ٦ للنخ و  يُللس٥ٟ ب٬ّللؤپنڀ جللځ نع بٺ للنڀ    

پنبغاس  ٮؤوزم جٳنبز  وبجځ هلنل يٟلةولإ ؾسل      ( ټ1774 -1743هل/467
                                                                                                

َٚا بعسٖا. ايػاَطا٥ٞ  642، م2اإلغالّ يف األْسيؼ، ايعكط األٍٚ، م

 .217 – 209ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م

 . 14(  عٓإ ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م1

إىل غًُٝإ بٔ ٖٛز ايصٟ أغؼ زٚي١ يف غطقػط١ عاّ (  تطدع  ٖصٙ األغط٠ 2

ّ. 1109ٖـ / 503ّ ٚاغتُطت ست٢ غكٛطٗا بٝس املطابطني عاّ 1039ٖـ/  431

 . 176 – 170ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، م
( ِٖٚ َٔ ايرببط ٚأٍٚ َٔ أغؼ زٚيتِٗ يف طًٝط١ً  إمساعٌٝ بٔ شٟ ايٕٓٛ 3

 ٖـ 478ٝس ايفْٛػٛ ايػازؽ عاّّ ٚاغتُطت ست٢ غكٛطٗا ب1035ٖـ/ 427عاّ 

 .184 – 176ّ. ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، م1085/
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ٯّ سل   و  ي ٳه ب٬ّؤپنڀ جځ نع بٺ لنڀ پلځ   ، ؾٗىإ س پمي د ٞٻحّ٘خ
اال ٞٻث َٻٿةڀ جځ هنل پځ بج   وٮ٥ ب٪ّٗةو ٦لځ ٞٻلحّ٘خ وأڀ يلّٔٴ    

وس ٯّةوٺللد بالڂسٳللةټ پللځ قٗللٿ  بَللس٧ةڀ ّٝٻللٵ   ، (1 ب٬ّللؤپنڀ وْللؤڂ 
٦ٻل   ( 1765- 1735هلل/ Kernando I  496 -458ٲٓلسةٺد ٮىڂةڂلمو بنوٸ  

ٮةَللسػةت ٮىڂةڂللمو بنوٸ ٺللهٺٵ  ، أڀ يٳللى جُللرةلز  ويللمٮ٥ ٺلل  ب٩ًّيللد  
وڀ ٦ٻ  أوبٚي بجځ هنل ب٬ّسة٧ّد ٺٳٓلسةٺد وأپ٧ لر   وبقه غ مإ ي٫ّ٘
أپللة بجللځ هللنل ٮٳللم بٳّللمو س ڂٯللٍ بٺٟىيللٱ ٮؤوَللٹ ا   ، ٮراللة ١ّىيحللةً

ٮىڂةڂمو يح٧ص اٺر  جةنپنبٸ ٺر٧ٿلٹ جؤوبٚلي قٗلٿ  ڂٯلٍ پلة ٦ٿلٹ       
پٻللللٵ  Garciaضللللٽ ول ٦ٻرلللل  ب٬ّللللؤپنڀ ّٝؿةٺٯللللد ٪ىَللللر    ، جؤوبٚللللر 
بَللسحةؼ بٺ ٗللةو  وهٷللهب ، (ټ1754-1734هللل/Navarra  496-446ڂةٮللةو

وبٶّللةوذ قٟللنٜ  ، أوبٚللي ب٬ُّللٻٿّٙ وُّٝللة٦ي ؾٷللةپاٽ بٺهپرٿللد    
وقللنيٸ هػٿللةذ بٺٷللى وبٺٯللى جللّٙ ب٩ّللةڂحّٙ  ، بٺللمٮة٤ بنپةپرللد ب٬ّاٿللد

لقللٹ بجللځ هللنل پمي للد َللة  وبَللسن  ٦ٻلل  ؾٗللنٶّة وٞللىل ب٬ّللؤپنڀ 
وز٧ىٚر أٞىب٬ ٞٻرٟٻد ٺٻلمپةو وب٫ّلىبت پلځ ٲحلٹ بجلځ هلنل       ، پ اة

وس  ،پلځ ب٩ّةڂلث بلقلى     Castillaٻلٵ ٲٓلسةٺد  س غةڂلث وٮىڂةڂلمو پ  
بٺنٲر ڂٯُ  ٶةڂر ٲنبذ ٪ىَر  پٻٵ ڂةٮةو ز٧رص قىبجلةً جلؤو٘ بجلځ    

أڀ بٺٯس لد لبوذ جلّٙ هلهيځ بنپّ٘يلځ      وأْةو بجځ ب٫ّٟرلث ا   ،هنل 
وڂنوٮللر ّٝللنذ  438ا  َلل د 435ب٬ّٓللئپّٙ ٦ٻلل  ب٬ُّللٻٿّٙ پللځ َلل د 

                                                 

 .   2/177ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ،  ; 3/178( ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 1
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 .  (1 (َٻرٿةڀ جځ هنل ٦ اة
ُللٻٿّٙ س بٺط٫للنو جللمأذ جةٺسللمهنو پ لله جمبيللد  وبٺنبٲلل٥ أڀ ؾةٺللد ب٬ّ
٦ مپة بڂٳٻحلر پلنبييځ    /ب٪ّةلع ٦ٓى ب٬ّرنيلعبٺٳىڀ ب٫ّةپٍ ب٭ّػىع

ٮح٧للم أڀ ٶللةڀ ب٬ُّللٻٿنڀ  پ لله أيللةټ    ، بٺٳللن  بٺُرةَللرد وبٺ٧ُللٷىيد  
بٺ ةٖلللى ؾسللل  ٶّةيلللد ٦الللم ب٬ّ ٗلللنو يسٿس٧لللنڀ جلللةٺسٯنٰ بٺ٧ُلللٷىع     

ب٩ًّيلد وبٺسح٧رلد س   وبٺُرةَي ٦ٻ  بَحةڂرة وبٺ ٗىبڂرد وٮىٚلنب ٦ٻرالة   
 أپللىبابڂٳٻحللر بٺٗللنوخ ج٧للم بٶّرللةو ب٫ّنيٮللد و٪للمب     ،ب٪ٻللث بنؾرللةڀ 

س قٟلللث ول پٻلللنٴ بٺ ٗلللةو  ويلللمٮ٧نڀ ٭ّلللٽ  بٺٟنبئللل٭ يسلللاةٺٷنڀ 
وٲم بَس٫ٹ پٻنٴ بٺ ٗةو  بنَحةڀ نٺلٵ بٺ٣لى٬ ا  لوغلد     ،ب٩ًّيد

ٶللحّ٘خ ان زحٻللنوذ ٺللمياٽ َرةَللد ؾللىت بالَللّٔلبل ٦ٻلل  يللم ٮىڂةڂللمو  
اٵّللة ڂٟٻللث جنيلڂللة بٺللّٖ  0  ج٧للص ا  أهللٹ ٞٻرٟٻللد ٲللةئنيً بنوٸ بٺللهع 

ٮٳم َٷ سٿنهة پلة ٲٛل  ٺٷلٽ     ،٪ٻحسٿنڂة ٦ٻراة ٲمٺّة س أوٸ أپىٶٽ 
وٺٳم ڂٗىڂة بلڀ ٦ٻرٷٽ جلىلبازٷٽ ٮلةوؾٻنب ا  ٦َلمْوزِٷٽ  وبزىٶلنب      ،

ٺ ة جنيلڂة ٮني قّ٘ ٺٷٽ س َٷ ةٶٽ پ٧ ة ج٧م بٺرنټ وٺځ ڂىغ٥ ٦ل ٷٽ  
وٲللم ٦للّّذ وَللةٺس  هللهإ ٦للځ ٦ٿللٱ   ، (9 (جرلل ٷٽأو ٸّٷللٽ بهلل جر  للة و

بنهللمب٬ بٺسنَللل٧رد وٶٓلللٯر ٦لللځ َرةَللد أَلللحةڂرة بٺ ٗلللىبڂرد ّٟلللةإ   
  . بٺنغنل بإلَنيپي س بنڂمٺٍ

وج ةا ٦ٻ  ههإ بٺُرةَد ٮٳم قىظ ّٚرٓ  ا  پمي لد َلة  ووبلع   

                                                 

 .3/282. ٜٓعط أٜهًا: ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 178( أعُاٍ األعالّ، م1
  99ٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، . ع3/282(  ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 2
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ب٪ّػلةوخ و٦لةش ٮراللة ١ّىيحلةً و  يُلس٥ٟ ب٬ّللؤپنڀ ٖلةؾث ٞٻرٟٻللد ولإ      
 .(1  ٯُ  وٲمټ اٺر  ب٬ّةٸ وب٬ّٔ٦ جٟة٦س اال ج٧م أڀ َةو ج

ټ ٮكٻٯ  ؾٯرمإ ٸّرل   1774هل /467زنس ب٬ّؤپنڀ جځ نع بٺ نڀ َ د
بٺللهع ( ټ1785-1774هللل/ 478 – 467جللځ نع بٺ للنڀ ب٬ّٻٳللث جةٺٳللةلو    
ٶلطّ٘   ،ٶلةڀ هلهب ب٪ّٯرلم ٸّرل  پٛل٧ٯةً     0  وٖٯ  بجځ ب٫ّٟرث جلةٺٳنٸ 

بٺٯنڂُلن   ٵ ٲٓلسةٺد پٻ وٺساةٺٷ  س أؾٛةڀ ،(9 (ب٪ّرٻد قحرص بٺٯٷىخ
 ٌ ټ( ٮٳلم بَلكٝ أهلةن    1178–1765هلل/ Alfonao VI 458–579بٺُلةل

ٌ  ٞٻرٟٻللد ٦ٻرلل  بٺللهيځ ٲللةپنب جٟلللىلإ پ للاة وبَللسم٦نب        أپللّ٘ جٟٻرلللن
ټ  بٺللهع جٳلل  س ٞٻرٟٻللد 1779هللل/ 479َلل د (3 ب٬ّسنٶللٹ جللځ بنٮٟللٍ

٦ٓللىخ أْللاى ضللٽ بٚللٟى ٺٻكللىوظ پ للاة ٠ّللر ٚلل٫ٝ ٲللنبذ بٺٯنڂُللن    
بٺللهع أ٦للةل بٺٳللةلو  (ټ1178-1765هللل/Alfonso VI 458-579بٺُللةلٌ 

وٲم أقه ي٧م بٺ٧مخ الغسرةؾاة جٓځ بٺ٫لةوبذ ٦ٻل     ،اٺراة ْح  أَّ٘
ټ ضلٽ ٚلىت ٦ٻرالة ب٪ّٗلةو س قىيل٭      1781هلل/  474أٞىبٮاة پځ َ د 

وج٧للم زُلل٧د أْللاى ٢ّٷللځ پللځ بغسرةؾاللة وب١ّةنهللة      1784هللل/477َلل د
 .( 4 ٦ةپةً ٦377ةٖٿد ٺ  ج٧م أڀ ؾٷٿاة ب٬ُّٻٿنڀ پمخ 

                                                 

 .268 – 266م، . زٚظٟ، ًَٛى ايطٛا٥ف369( عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م1

 .179( أعُاٍ األعالّ، م2
ّ. ٜٓعط: ابٔ 1094-1067ٖـ/ 487 – 460(  سهِ إَاض٠ بطًٝٛؽ  َٔ 3

  186- 185اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، م

، عٓإ، 87م(   ٜٓعط عٔ غكٛط طًٝط١ً، ابٔ ايهطزبٛؽ ، تاضٜذ األْسيؼ، 4

. 335 – 334م، . اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػ113ٞ – 1070زٍٚ ايطٛا٥ف 
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ٶةڂلللر پمي لللد ٞٻلللحّ٘خ زةج٧لللد ا  أپلللنيٴ جلللّٗ نع بٺ لللنڀ ؾٷلللةټ 
ٞٻرٟٻد و٭ّهب وبٖٹ بٺٯنڂُن بٺُةلٌ بَسرنيئ  ٦ٻل  ٥ّرل٥ أپلنيٴ    

٬ّللة ؾٗللٹ بٺٟة٪رللد  ٞٻرٟٻللد ان أْللةو بجللځ بٺٷىلجللنٌ ا  أڂلل   مي للدپ
ووأ  أڀ يپلةڀ بنڂلمٺٍ ٲلم    ، بٺٯ ّ ٺ٧   بهلل جٟٻرٟٻد  ٻّف جؤڂٯل  

ؾسللل  ٮلللةي  ،رللل٥ أ٦ٿة٭ّللة ٮٓللځ ٪ةوبزللل  ٦ٻلل  ٥ّ   ،ؾٗللٹ س ٶٯللل  
 ،جةَس ًب٬ ٥ّر٥ أٲٟةو بجځ نع بٺ نڀ وبَسؤٖٻاة ونٺٵ ٤ّةڂنڀ پ ّّبً
َنب بٺح رةذ وبٺٳلى  ب٧ّ٬ٿلىبذ وؾلةي پلځ وبلع ب٪ّػلةوخ ا  ٞٻرلّّخ       

   .(1 (وٮؽ بٺٻع وأ٦ٿةٸ ْ سٿىيد ٶٻاة
وبٺللىبغؽ أڀ َللٳنٜ ٞٻللحّ٘خ جرللم بٺٯنڂُللن بٺُللةلٌ ٶللةڀ ٲحرللٹ        

پځ ب٧ّ٬ٳنٸ أڀ يٳنټ ب٬ّٻٵ بٺ ٗىبڂي ان ٺرٍ ، َٳنٜ پمي د ٞٻرٟٻد
ّٝؿةٖللىخ ٞٻرٟٻللد ويللّٔٴ قٻٯلل  پمي للد ٞٻللحّ٘خ جرللم ب٬ُّللٻٿّٙ وهللن پللة 

0 وٲلم أْلةو بجلځ جُلةټ ا  نٺلٵ جٳنٺل       ، يٓٷٹ قٟلىبً ٦ُلٷىيةً ٦ٻرل    
ٮػ٧للٹ ، ٮ٫للى بٺٟة٪رللد أٮللنڂّ جللځ ٮىنٺ للم ٮٿلل  ٦ٻلل  ض٫للنوإ ب٬ّط٫للنوخ  

ٺٓلرث س  وي لاٙ ٮرالة ٶّٛلد ب   ، ٺنٲس  يٟنياة ٞي بٺُػٹ ٺٻٷسلةت 
، ويى٥ّل  جُلحمإ وٺحلمإ   ، وبجځ نع بٺ نڀ يٻٳٿ  أٮنين ٶحمإ. بٺٓحةت

جلٹ  ، وال جحرٙ بنڂنٰ، وأنوڂّ ٺ٧   بهلل ال يٳ ٥ پ   جٗرم بٺ٧ ٳةا
ويٟٻحلل  جللىل ، ويُللنپ  لوٴ بٺٓللٿٍ، يٷٻٯلل  اؾٛللةو بنجٻللٱ بٺ٧ٳللنٰ

، وأقله ب٫ّ لةٰ جٷ٣لٽ بؾسرةٺل     ، ٮٻٿلة أٶلٹ بإلڂٯلةٰ ضلحع پةٺل      . أپٍ
                                                                                                

 . 132-128اٜط٠ ، َطاسٌ غكٛط ايجػٛض األْسيػ١ٝ، مُايع

. ٜٓعط أٜهًا: اؾبار ، تاضٜذ األْسيؼ 87( ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م1

 .1/65يف عٗس املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، 
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، ٨ّللة ا  پ٧ةٲٻلل  ب٬ّ ر٧للد، ب٬ّٓللةٰ جللهٺٵ پللځ ؾةٺلل  وأؾللٍ بٺ٧للمو 
وههب ي٧ّٗ أڀ بٺٯنڂُلن أقله جةالَلسرنيا    ، (1 (...ونو  أپنيٶ  بٺىٮر٧د

٦ٻلل  أ٦ٿللةٸ ٞٻرٟٻللد وزنبج٧اللة وأٞىبٮاللة ؾسلل  أؾٷللٽ ب٪ّٗللةو ٦ٻراللة 
و٦ٻر  ٮةٺىبغؽ أڀ َٳنٜ ٞٻحّ٘خ ٶةڀ س ب٬ّلمخ جلّٙ   ، وٲ٥ٟ ب٬ّّ٘خ ٦ اة

بٺلّٖ ز لةيٸ ٮرالة بٺٳلةلو جلځ نع بٺ لنڀ       وهي بٺُل د  ټ 1781هل/474َ د 
وؾٗځ  (9 ٦ځ ٦مل پځ ؾٗنڀ ٞٻرٟٻد أ اة ؾٗځ َىيد ٺٻٯنڂُن

وٶلللةڀ نٺلللٵ َللل د  Canilesوؾٗلللځ ٲ لللةٺّ Coriaوؾٗلللځ ٲنويلللد 
وهللي بٺُلل د بٺللّٖ أؾٷللٽ ٮراللة   ټ1781هللل/477وَلل د، (3 ټ1781هللل/474

 .  (4 بٺٯنڂُن ب٪ّٗةو بٺسةټ ٦ٻ  ٞٻرٟٻد
أهلٽ ٦ٿلٹ ٲلةپنب جل  هلن أٶّلٽ       و٦ مپة لقٹ بٺ ٗةو  ب٬ّمي د ٶلةڀ  

وٶلةڀ نٺلٵ َُل د     ،(5 ٦ٿٻنب ٦ٻ  ٠ّنيٹ پُلػمهة ب٩ّلةپ٥ ا  ٶ رُلد   
پسح٧د پځ ٲحٹ بٺ ٗةو  جسؿنيٹ ب٬ُّةغم س ب٬ّ لةٞٱ بٺلّٖ يُلرٟىوڀ    

 .  (6 ٦ٻراة ا  ٶ ةئٍ

                                                 

 .7/156( ايصخري٠، 1

 .3/249ٔ بػاّ سكٔ غطْ٘، ايصخري٠، عٓس اب( 2
 .83ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م( 3
 .169-7/163( ابٔ بػاّ، ايصخري٠، 4

 .4/52( ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 5
ٜٓعط عٔ ؼٌٜٛ املػادس إىل نٓا٥ؼ َٔ قبٌ ايٓكاض٣ بعس ططز املػًُني ( 6

طقػط١ َٚػذس َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ َػذس قططب١ َٚػذس تط١ًٝ َٚػذس غ

 .33، 32، 31، 28طًٝط١ً َٚػذس إؾب١ًٝٝ: غامل، املػادس يف األْسيؼ، م
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غللىذ ٮرٿللة ج٧للم ج٧للٙ بحملللةوالذ پللځ ٲحللٹ ب٬ُّللٻٿّٙ الَللس٧ةلخ    
هلل/  573ٮٯلي َل د  ، ٠ ّٞلة پمي د ٞٻحّ٘خ اال أٶّلة   زٯٻلؽ س بالؾسٯلة   

هلل /  537-577 ټ ٦ّّ بنپّ٘ ب٬ّىبجٟي ٦ٻي جځ ينَل٭ جلځ زةْلٯّٙ   1179
ٮنٖللٹ ا  ٲىٞحللد وپ للاة  ، ا  بنڂللمٺٍ جىَللٽ ب٩ّاللةل ( ټ1176-1149

بّٟلل  ا  ٞٻرٟٻللد وّٟللنٸ س أؾنبيهللة وٮللسؽ پللځ ض٫للنو ٞٻرٟٻللد پللمڀ    
ٞٻحّ٘خ وٮّىيٝ ووبلع ب٪ّػةوخ ضٽ ٚىت ؾٗةوبً ٦ٻل  ٞٻرٟٻلد ٬ّلمخ    

 ا وّٜٗللنٔ لقللنٸ ب٬ّللىبجّٟٙ  ، (1 ضللد أيللةټ ضللٽ وغلل٥ ا  ٲىٞحللد ضني
و٠ّللىٴ پ للاة ا   ، ... 0 ٞٻللحّ٘خ أْللةو جللځ ٦للهبوع ا   نٺللٵ ٲللةئنيً     

وب٦سٗلٽ  ، ٞٻحّ٘خ ٮ لًٸ ٦ٻرالة ضلٽ لقٻلاة ووٲل٥ بٺ لاث وبٺُلٻث ٮرالة        
وأغلةوهٽ بٺٻرلٹ ٮلةٺٳنب جؤڂٯُلاٽ س بٺ لاى وزُلىجنب       ، بٺىوټ س ٲٗلحساة 

وبپللسمذ أيللمع ب٬ُّللٻٿّٙ جةٺُللٳٝ وبٺطرللةت     ،جللّٙ بحملللنيذ ٮللؤٮٻسنب  
وّٞٗى ب٩ّةپ٥ وول ٦ٻ  ب٭ّراد ب٬ُّٻٿد ووغل٥ جل    ، وب٬ّةْرد وبنَٻؿد

وڂللمت ٭ّللة أپللّ٘   ، ؾىبپلل  واٲةپللد بٺٗللٻنبذ وٯّللة بهلل پ لل  بٺٷٯللى    
ووؾلٹ  ، ب٬ُّٻٿّٙ ب٫ّرٹ وبٺىغةٸ وبٺىپةخ وٲنل ٦ٻراٽ أؾلم ب٬ّلىبجّٟٙ  

و٦ٻلل  بٺللى٪ٽ پللځ ، (9 (...ٮةَللسٳحٹ ٞٻرٟٻللد، بنپللّ٘ ٦ٻللي ٦للځ ٞٻللحّ٘خ
اال أڂل   ، ٯّةوٺد ب٬ّىبجّٟٙ بالؾسٯة٠ ّٞة وٯّنٺساٽ زلىٴ ؾةپرلد ٮرالة   

، ويحمو أٶّة ٮّىل بَس٧ىب٘ ٺٻٳنخ أضةوذ بٺى٦ث س ڂٯلنٌ بن٦لمبا  
ولبقللٹ أهللٹ ٲٓللسةٺد 0  وٲللم ٦ٻللٱ بجللځ بٺٷىلجللنٌ ٦ٻلل  نٺللٵ جٳنٺلل   

                                                 

 . 161; ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م4/52ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ( 1
 . 4/52ايبٝإ املػطب، ( 2
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ت و  يٓٷنب أڂل  ي٫ٓلةهٽ وٹّلى   ، ب٫ّن٬ وب٤ًّ٩ وقةپى ٲٻنّٞٽ بٺٯ٤ً
 .  (1 (پطنبهٽ

أپة بجځ بٺٳٟةڀ ٮٳم أْةو ا  زٯةٖلرٹ أقلى  ٦لځ ٦ٿٻرلد بٲسؿلةټ      
 ٮللهٶى جللؤڀ ٦ٻللي جللځ ينَلل٭ ٠ّللىٴ ، ب٩ّللرّ ب٬ّىبجٟللي ٬ّمي للد ٞٻللحّ٘خ

٪ةييللةً س ؾٯللٹ ٣٦للرٽ پللځ ب٩ّ للم وب٬ّٻللطٿّٙ و٥ّة٦للد ب٬ّٟللن٦ّٙ ٳّللن   
ٮنٖٹ اٺراة ٚلؿنخ يلنټ ب٫ّٿلرٍ بٺطةٺلص ٦ٓلى پلځ ٯّلىټ        ، ٞٻحّ٘خ

وبؾلٌّٔ بٺ لةٌ ب٬ّمي للد   ، ٮٳةزٻنهلة نٺلٵ بٺرللنټ  ، خپلځ بٺُل د ب٬ّللهٶنو  
وبغساللم بٺٷٯللةو س ، ضللٽ أٖللحؿنب ٮٳةزٻنهللة أْللم ٲسللةٸ، ٺرٻللد ب٩ّٿ٧للد

بٺمٮة٤ وٶةڀ بٺنٖلنٸ ا  َلنو ب٬ّمي لد ي٧ُلى جُلحث بٺلنبلع ب٬ّسٗلٹ        
، ٮُللىت ب٬ّللةا ٦للځ بٺُللنو ، ا  أڀ قللىٰ ب٬ُّللٻٿنڀ بٺُللم، جُللنوهة

ؾللى٘ بٺ للةٌ  (9 وٶللةڀ بجللځ ٦ّللميځ، وزللمب٦  بٺ للةٌ ٦ٻلل  بٺٳسللةٸ
 –وٲلٹّ پلةا بٺ لاى جلبيبا بٺحلةت     ، و٬ّة ضُٻلٽ بٺُلم  ، ٦ٻ  ب٩ّم وبالغساةل
وٲسٻلنب  ، ولقنٺنهلة ٦ لنخ  ، بٲسؿٽ ب٬ُّٻٿنڀ ٦ٻراٽ–ونٺٵ ينټ بٺُحر

وبَلس ٳه پلځ ٶللةڀ ٮرالة پلځ أَللةو      ، ٥ّرل٥ پلځ ّٞلة پللځ بٺ ٗلةو     
و٠ّٗل نب ٮرالة ا  أڀ   ، و٩ّؤ ج٧لٙ بٺ ٗلةو  ا  ٲٗلحساة   ، ب٬ُّٻٿّٙ
ٮسٻطٿللنب وقىغللنب ٦ٻلل  قرللن٭ّٽ ٮللةويځ ٦ٻلل       ، اٽ بٺٻرللٹغللځّ ٦ٻللر 

                                                 

 . 117تاضٜذ األْسيؼ، م( 1
ب١، ٚتٛىل ٖٛ قُس بٔ عًٞ بٔ عبس ايععٜع ايتػًيب قانٞ اؾُاع١ يف قطط( 2

، ٜٓعط: ابٔ 1114ّٖـ/508، ٚتٛيف غ١ٓ 1096ّٖـ/490قها٤ قططب١ غ١ٓ 

 .539بؿهٛاٍ، ايك١ً، م
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 .  (1 (..،.ٮسح٧اٽ ب٬ُّٻٿنڀ وزٟىٮنهٽ، وغنهاٽ
أ٪ً  بٺٳةئم ب٬ّىبجٟي ٦ٿى جځ َلّ٘ ٞٻلحّ٘خ    ټ1198هل/593وس َ د

ّٚللرّ پللځ اْللحرٻرد ٮٻٿللة وٖللٻاة و٢ٯللى جللح٧ٙ بٺ٫ للةئٽ زح٧لل  زح٧لل       
ٮاًپلنب  ٧ُّّٙ ٮةوَةً پ لاٽ ٮسلاةوڀ ّٞلٽ ؾسل  زٷلةپٻنب ا  ضني٤ّةئلد       

وٶةڂلر هلهإ  قلى ٯّلةوالذ     ، (9 غرّ ب٬ُّٻٿّٙ وأَىوب ٦لمل پ لاٽ  
و٦ٻلل  بٺللى٪ٽ پللځ هللهإ ب٩ّاللنل    ، ب٬ّللىبجّٟٙ بٺس٧للى٘ ٬ّمي للد ٞٻللحّ٘خ   
اال أڂلل    يُللس٥ٟ بالؾسٯللة٠ ٣٧ّٝللٽ  ، بٺٷللحّ٘خ بٺللّٖ جلله٭ّة ب٬ّىبجٟللنڀ 

بنوبٚي بٺّٖ ب ٭ّٽ ٮسؿاة وپ اة ٞٻلحّ٘خ بٺلّٖ وغل٥ اٺرالة بٺ ٗلةو       
جللٹ أڀ ب٩ّللرّ ب٬ّىبجٟلي ٦ٻلل  بٺللى٪ٽ  ، ىبجّٟٙ پ لاة ج٧لم بڂُللؿةت ب٬ّلل 

پځ بٺىوؼ ب٩ّاةليد بٺ٧ةٺرد بٺّٖ ٢ّسل٥ ّٞلة اال أڂل    يُلس٥ٟ بَلّٔغة٤      
 .  (3 أيد پمي د پاٿد بجسمباً پځ ٞٻرٟٻد وپىووبً ج٫ىجي بنڂمٺٍ
هلل  587-هلل  558 وس ٦ام ب٫ّٻرٯد ب٬ّنؾمع ينَ٭ جځ ٦حلم ب٬ّلئپځ  

ُللّٙ ٦ٻللي جللځ ي٧ٳللنت ج٧ُللٷى    أوَللٹ بج لل  أجللن ب٪ّ  ( ټ1169-1184/
وَةو  ټ1176هل/ 579اْحرٻرد س أوج٥  ال٬ ٮةوٌ وپطٻاٽ وبغٹ َ د 

 Alfonsoٻّةالً ٖنت ٞٻحّ٘خ ونٺٵ جُلحث ڂٳلٙ بٺٯنڂُلن بٺطلةپځ    

VIII    ٖلٻؿةً ٶلةڀ ٲلم ٦ٳلم     ( ټ1914-1158ټ/ 611-553 پٻلٵ ٲٓلسةٺد
جر اٿة و٢ّٷځ پځ ٮسؽ أؾم ؾٗنٶّة ٦ٻ  ٶّى زةغ  وَلح  پلځ ّٞلة    

                                                 

 . 70-69ْعِ اؾُإ، م( 1
 .4/80( ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 2
 . 260ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م( 3
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ٶةڂللر ٺٻٿنؾللميځ  ټ1189هللل/578وس َلل د، (1 ا  اْللحرٻردضللٽ وغلل٥ 
٦ّٻللد أقللى  زن٪ٻللر س ٪للىت بنڂللمٺٍ ووٖللٻر پمي للد ٞٻللحّ٘خ       
وٶةڂر ٭ّلٽ پ٧ىٶلد پل٥ أهٻلاة ٮسٿٷ لنب پلځ هًٺّسلاٽ وب٪ّٗلنٸ ٦ٻل           

 .  (9 بٺ٫ةئٽ وبنَنيت ضٽ بڂُؿحنب ا  اْحرٻرد
ټ قىظ ب٫ّٻرٯد ب٬ّنؾمع ب٬ّ ٗلنو ي٧ٳلنت جلځ    1195هل/599وس َ د

س ٪للًوخ ٺلل  ٳّللن أوبٚللي ٲٓللسةٺد    ( ټ1198-1184هللل/595-587 نَلل٭ي
ٮؤوَٹ اٺر  پٻٷاة بٺٯنڂُن بٺطلةپځ س ٞٻلث ب٭ّمڂلد ٮٻلٽ يٻسٯلر اٺرل        

و٬ّللة ٦ٻللٽ أڀ ٲللنبذ پٻللٵ ٲٓللسةٺد وپٻللٵ   ، وَللةو جٳنبزلل  ٳّللن ٞٻللحّ٘خ 
يىبجٟةڀ س ٲٻ٧د ٮّىيٝ َةو٤ ٳّن لة اال أٶّٿلة    Barcelonaجىْٻنڂد

وٮ٧للنيً ٲّؿللر بٺٳللنخ  ، نخ ٺٻللمٮة٤ ٦ للاة بڂُللؿحة وزىٶللة س ٮّللىيٝ ٲلل  
بٺ ٗىبڂرد س ٖم هػنټ ب٬ّ ٗلنو ب٬ّنؾلمع ٦لځ ٮّلىيٝ ٮسنغل  ٳّلن       
وبلع ب٪ّػلللةوخ وبَلللس٧ى٘ ٲنبزللل  ه لللةٴ ضلللٽ بوزلللمّ غ نجلللةً ٖلللنت       

ههإ بٺ٫ًوبذ بٺّٖ ٲةټ ّٞة ب٬ّنؾموڀ ٶةڂر هلي  ، ووبٚؽ ، (3 ٲىٞحد
ٶى بنقى  ٮّىل بَس٧ىب٘ ٺٻٳنخ و  زسٿٷځ أڀ ٠ّٳٱ أع ٲّلةؼ يله  

 .  ٦ٻ  بنو٘ جةٺ ُحد ٺٻٿ ةٞٱ بٺّٖ وٖٻر اٺراة

                                                 

ساط١، ابٔ اـطٝب، اإل; 138ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م( 1

 .96، م2عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ايعكط ايجايح، م; 4/45
 . 150-149ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، م( 2
ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، قػِ املٛسسٜٔ، ; 27اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م( 3

عٓإ، عكط املطابطني ;  229ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م; 227م

 . 229، م2ٛسسٜٔ، مٚامل
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 : احلسكة الفكسية يف مديهة طلبرية: ثالجا

ٶةڂر ب٬ّ ٟٳلد بٺلّٖ أٲرٿلر ٦ٻرالة پمي لد ٞٻلحّ٘خ ٲلم ٮسؿلر پلځ          
وپ له أڀ ٲلةټ ب٬ُّلٻٿنڀ    ، ټ711هلل/ 93ٲحٹ بٺٳةئلم ٞلةوٰ جلځ ييلةل َل د     

م وج للنب ٮراللة ب٬ُّللػ  ، ٲللىوڀ ؾٷٿنهللة ؾللنبن أوج٧للد  ٮٳللم ، جٯسؿاللة
بٺلهع أْللةو بجلځ ٦للهبوع أڂل  ؾلنّٸ ا  ٶ رُللد ج٧لم لقللنٸ       (1 ب٩ّلةپ٥ 

ٶٿلة ٲلةپنب ج٧ٿٻرلد بَسٗلنيؼ      ،(9 ټ1784هلل/  477َل د بٺ ٗةو  اٺرالة  
ويوب٦سللاة  ّٝللة ي ةَللث ٢ىوٮاللة  –ٶٿللة پللى ج للة–ٺموبٚللي س ب٬ّ ٟٳللد 

اال أڀ بٺسؿللنٸ ب٬ّاللٽ بٺللهع ْللامز  ب٪ّرللةخ س ب٬ّمي للد هللن      ،ب٬ّ ةقرللد
 بٺ ٗ٭ بٺطلةڂي پلځ بٺٳلىڀ بٺطةٺلص ب٭ّػىع/بٺسةَل٥      ٠ّن٭ّة ا  ض٫ى س

پللة يٻللي لبو ب٪ّللىت وپنٚلل٥ ب٬ّكةٮللد پللځ   وبٺط٫للى ٺ٫للد هللن ،ب٬ّللرنيلع
 ،وٺهٺٵ زٟٻث أڀ ٸّٓم  جة٬ّٳلةزٻّٙ ب٬ّلىبجّٟٙ ٮرل     ،(3 (ٮىوظ بٺحٻمبڀ

وٲلم   ،(4 و٪ةٺحةً پة ٶةڀ ب٬ّىبجٟنڀ پځ ب٩ّ م ي ًٺنڀ بٺط٫نو پل٥ ٦نبئٻلاٽ  
٬ّٷللةڀ جةٺُللنو ٺٻٿؿةٮ٣للد ٦ٻلل  بٺُللٷةڀ  زىزللث ٦ٻلل  نٺللٵ أڀ ٸّللةٜ ب 

اٚللةٮد ا  ب٪ّٗللنڀ ب٬ّسٳمپللد  ،(5 وٺسٳنيللد وَللةئٹ بٺللمٮة٤ ٚللم بٺ٧للمو
                                                 

 .163ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 1
 .4/52( ( ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 2

 )َاز٠  ثػط(.   2/397( ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ  احملٝط، 3

 . 39(  َادس ، ايتاضٜذ ايػٝاغٞ يًسٚي١ ايعطب١ٝ، م4

 . 117( ابٔ سٛقٌ، قٛض٠ األضض، م5
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وهن پة غ٧ٻلاة زؤقله ْلٷٻاة    ، ( 1 بٺّٖ ز٧م ڂٳةٜ اڂهبو پحٷى ٺٻٿمي د
ٮ ػللم س ب٬ّٗللةلو اْللةوبذ ٶللطّ٘  ، بٺسٿللمڂي وقٗنٖللرساة بٺُللٷةڂرد

ة ي٧ٷللللٍ وهللللن پلللل، (9 ا  أهللللٹ ٞٻللللحّ٘خ وبٺ ُللللحد اٺراللللة ٞٻللللحّ٘ع 
 .  قٗنٖرساة ٦ځ ٪ّ٘هة

ٲّلم  ، س بللبت وبٺ٧ٻلنټ  ٞٻلحّ٘خ وانب بڂسٳٻ ة ا  اَلاةپةذ أهلةن   
أڀ أهٻلاة ٦ٻلل  ٞللنٸ ب٪ّٳحللد بإلَللنيپرد ٶللةڂنب ٦ٻلل  بزٗللةٸ لبئللٽ پلل٥  
ووبل بٺٯٷللى بٺ٧ىجللي بإلَللنيپي س بنڂللمٺٍ وجٳرللد بٺ٧للة  بإلَللنيپي  

، بٺ٧ٻٿرلد  أيةټ ٶةڂر بٺىؾٻد س ٞٻث بٺ٧ٻٽ أؾم أهٽ پ٣لةهى ب٪ّىٶلد  
وٺ٧ٹ ، ٺهٺٵ ڂح٩ پ اٽ ٯّمضنڀ وٲىبا وٺ٫نينڀ و٧ْىبا وأٞحةا ويهةل

بٺٗٯد بٺّٖ زٷةل ّٟٿ٥ أ٪ٻلث أوٺالٵ هلي أٶّلٽ ٶلةڂنب ٮّةهلميځ س       
َحرٹ بهلل لبٮ٧لنب ٦لځ جٻلمهٽ وپمي سلاٽ وجلهٺنب أووبؾالٽ وقرٗلد س        

ٮٷلةڀ يىزةلهلة بٺ٧ميلم پلځ بٺ٧ٻٿلةا جٳٗلم ب٬ّىبجٟلد ٮرالة         ، َحرٹ نٺٵ
 0  ڂهٶى پ اٽ، ُحنب اٺراةٺٻػاةل ٮ 
اجللىبهرٽ جللځ ٦حللم وجلل  جللځ غاللنو بٺٳرُللي پللځ أهللٹ ٞٻللحّ٘خ ٺلل   -

ٮالن پلځ    ،(4 ټ1139هلل/ 597زنس بج   ٦رُ  َل د ، (3 ووبيد س ب٪ّميص
 .  أج ةا بٺٳىڀ ب٫ّةپٍ ب٭ّػىع/ب٪ّةلع ٦ٓى ب٬ّرنيلع

                                                 

 .305( اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م1
ايصٖيب، ; 2/878ابٔ ايعسِٜ، بػ١ٝ ايطًب، ; 3/340ايكفطٞ، أْباٙ ايطٚا٠، ( 2

 .10/518تاضٜذ اإلغالّ، 

  1/122ابٔ االباض، ايته١ًُ، ( 3
 . 417( ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م4
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يٷ لل  أجللة  ، أ٦ّللم جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ جللځ أ٦ّللم بٺنٲٓللي       -
٦ٿلٹ پل٥ اجلىبهرٽ جلځ     ،  لنبؾي ٞٻلحّ٘خ  پځ أهٹ وٲٓد ٲىيد ج، غ٧ٯى
ّ ، وييللىبً وٚللةجٟةً ن٦ٿةٺلل   (1  ٓللٵ وبجللځ  (9 و٬ّللة هُللًټ بجللځ پللىلڂر

٦لًټ بٺنٲٓلي ٦ٻل      ټ1161هلل/ 557 ٓٵ س پ٧ىٶد پىظ بٺىٲلةل َل د  
، ٺٻٿنؾميځ وٚلحٟاة ٭ّلٽ    Jaenٽ غرةڀبَساٗةٸ بجځ  ٓٵ وَٻّ

                                                 

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ َفطز بٔ ُٖؿو أغًِ دسٙ ع٢ً ٜس أسس ًَٛى ( 1

عٗس املطابطني اتكٌ بأَري ٜين ٖٛز، ٚعٓسَا انططبت األسٛاٍ يف أٚاخط 

ؾطم األْسيؼ قُس بٔ َطزْٝـ ٚقاٖطٙ ع٢ً ابٓت٘، ٚقاز اؾٝٛف َع٘ 

زخٌ غطْاط١ ٖٚعّ  1160ّ/ٖـ556ٚنإ ؾذاعًا ؾسٜسًا ساز ايبأؽ، ٚيف غ١ٓ 

املٛسسٜٔ يف َعطن١ َطز ايطقاز َٚجٌ بِٗ، ثِ إٕ عالقت٘ غا٤ت بابٔ 

املٛسسٜٔ ْها١ٜ بكٗطٙ َطزْٝـ بعس إٔ طًل ابٓت٘ اْهِ ابٔ ُٖؿو إىل 

ٜٓعط: ابٔ ّ، 1175/ ٖـ571ٚاغتُط يف ٚال٥٘ هلِ ست٢ ٚفات٘ بعس غ١ٓ 

عٓإ،  ; 152-1/151اإلساط١، ; 237-236/ 2اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

 . 368، م1زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م
اَٞ بٔ َطزْٝـ، ٖٛ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ غعس بٔ قُس بٔ غعس اؾص( 2

ٚشنط ابٔ األباض إٔ ابٔ َطزْٝـ دصاَٞ، ٚأؾاض ابٔ سعّ إىل إٔ بعض بطٕٛ 

دصاّ غهٓت األْسيؼ، ٜٚٓفٞ فطاْجٝػهٛ نٛزٜطا ْػب٘ ايعطبٞ ٜٚطدح أْ٘ 

ٜعٛز إىل اؾاي١ٝ ايبٝعْط١ٝ اييت ناْت يف األْسيؼ قبٌ ايفتح، ٚقس متهٔ 

إىل غطْاط١ إال إْ٘ َٔ بػط ْفٛشٙ ع٢ً ؾطم األْسيؼ ٚساٍٚ ايٛقٍٛ 

اقطسّ باملٛسسٜٔ ايصٜٔ ٖعَٛٙ عس٠ َطات، فًُا أسّؼ يف ْفػ٘ ايهعف 

قاحل خًٝف١ املٛسسٜٔ أبا ٜعكٛب ٜٛغف بٔ عبس املؤَٔ ٚظٚز ابٓت٘ قف١ٝ 

إىل ٜعكٛب بٔ ٜٛغف املٛسسٟ، ٚظٚز ابٓت٘ ايجا١ْٝ ظا٥س٠ إىل ٜٛغف بٔ عبس 

سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، ٜٓعط: ابٔ ّ، 1171/ ٖـ567املؤَٔ، ٚتٛيف غ١ٓ 

ٚعٔ اؿطٚب ; 233م (1ٖٚاَـ) 2/232ابٔ األباض، اؿ١ً ايػريا٤، ; 421م

قاسب ايكال٠ تاضٜذ املٔ  أبٞ بني ابٔ َطزْٝـ ٚاملٛسسٜٔ ٜٓعط: ابٔ

األْٝؼ ابٔ أبٞ ظضع، ; 177املطانؿٞ، املعذب، م; 196-187باإلَا١َ، م

 . 74 -2/70، ابٔ اـطٝب، اإلساط١; 249ماملططب، 
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 ضٽ بڂٛٽ اٺر  بجځ  ٓٵ پ ةٖىبً ٺٻٿنؾلميځ وأوَلٻ  بجلځ  ٓلٵ    
 .  (1 ټ1178هل/574ضٽ زنس َ د ، س َٯةوخ ا  پىبٶّ

وب٧ّ٬ىو٬ ، يٷ   أجة بٺ٧حةٌ، أ٦ّم جځ ٦ٿى ب٧ّ٬ةٮىع بٺٟٻّٓ -
بْلس٫ٹ  ، وأٖلٻ  پلځ ٞٻلحّ٘خ     Murciaپلځ أهلٹ پىَلرد   ، جةجځ أٮىڂلم 

ٶللةڀ ٖللة٪ّةً يبهللمبً   ، ٶةڂللر ٺلل  وؾٻللد ا  ب٪ّللع   ، جىوبيللد ب٪ّللميص 
 .(9 ټ1174هل/577وزنس س ؾمول ، پسٗنٮةً
أ٦ّم جځ ٸّر  جځ أ٦ّم جځ ٨ّرٱ جځ ٯّٿم جځ ٦ٿلى جلځ    -

نٶى أڀ أٖٻاٽ پلځ  ، وبٔ جځ ؾىت جځ بٺرُى جځ ٯّٿم جځ ٦ٻي
وو  ب٪ّلميص ٦لځ بٺ٧ميلم    ، َٷځ ٞٻرٟٻلد ، يٷ  0 أجة ٦ٿى، لپٓٱ

وقلىظ ٦لځ ٲىٞحلد س بٺٯس لد وٲٗلم      ، پځ ٯّمضي جٳىٞحلد وجٟٻرٟٻلد  
ٞٻرٟٻد ٮُٷ اة ضٽ زن  أؾٷةټ بٺٳٛلةا جٟٻلحّ٘خ ٮُلةو ٮلراٽ جؤؾُلځ      

و٦للّٗ جة٪ّللميص وٶسحلل    ، و٦للمٸ س بٺٳٛللرد ، وأٲللنټ ٞىيٳللد ، َللّ٘خ
وڂ٣لى س  ، وٶلةڀ أيٛلةً أليحلةً ؾٻرٿلةً وٲلنوبً     ، و٨ّة٦  وووبيس  و٧ّ٥ 

ٺٳى ڀ ٶلةڀ  بٺٟث وٞةٺ٥ پ   ٶطّ٘بً و٦   جل ، وٶلةڀ پلځ باسالميځ جلة     
وٶلةڀ ٶللطّ٘ بالٺسلًبټ ٺللمبوإ ال   ، ٺل  پ ل  ؾللًت جةٺٻرلٹ وؾللًت جةٺ لاةو    

وٶلةڀ يس لةوٸ ْلىبا ؾنبئػل  ج ٯُل       ، ٹّىظ پ   اال ٺٗنيخع أو ٪ّةغدع
وٶةڀ ٶطّ٘ب پلة ي ٓلم   ، وال يمبقٻاٽ، وال ٹّةٺٝ بٺ ةٌ، ؾس  بٺحٳٹ

 س ٮّةٺُ  پسٿطني0ً
                                                 

 . 266-2/257ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ( 1
املكطٟ، ْفح ; 48( ابٔ االباض، َعذِ أقشاب ايكانٞ أبٞ عًٞ ايكسيف، م2

 . 2/600ايطٝب، 
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ــطٙ    ــباب ٚعكـــ ــاّ ايؿـــ  هلل أٜـــ

    
ــسٙ ف    ــتعاض دسٜـ ــٛ ٜػـ ــاضيـ  ٝعـ

 

 
    ٙ  َا نـإ أقكـط يًٝـ٘ ْٚٗـاض

      
 ٚنصاى أٜـاّ ايػـطٚض قكـاض    

 

 
وٶللةڀ ٹّسٻلل٭ ا  ٪ٻللدع ٶةڂللر ٺلل  ّٛنپللد ب٬ّللّٔت ي٧ٿىهللة جةٺ٧ٿللٹ    

 وٶةڀ س  لبت ٦رةلخ ب٬ّىٚ 0، ٺر٧رّ پ اة
ّ  بــــــني ٜــــــَٛني           سهــــــِ ايعٝــــــاز٠ ٜــــــٛ

 
 

 ٚاقعس قًٝاًل نُجـٌ ايًشـغ بـايعني    

 

 
ــربَٔ عًـــــــــــٝاًل يف َػـــــــــــا٤ي١ٍ        ال تـــــــــ

  
 

 ٜهفٝـــو َـــٔ شاى تػـــأي٘ عـــطفني    

 

 
 ي٧ّٗ ٲنٸ بٺ٧ةئم ٺٻ٧ٻرٹ ٶر٭ أڂر، ْٯةٴ بهلل.

 وپځ ٧ْىإ0
ــٝاًل      ــت عًـــــــــــــــــ  إشا يكٝـــــــــــــــــ

  
 فاقعــــــــــس يسٜــــــــــ٘ قًــــــــــٝال   

 

 
ــ٘       ــٍٛ عًٝـــــــــــــــــ  ٚال تطـــــــــــــــــ

 
 ٚقــــــــــٌ َكــــــــــااًل مجــــــــــٝال   

 

 
 ٚقــــــــــِ بفهــــــــــًو عٓــــــــــ٘    

 
 تهـــــــــــٔ سهُٝـــــــــــًا ْبـــــــــــٝال 

 

 
مول َللل د زلللنس س ؾللل ، ٞىيللل٭ ب٪ّٷةيلللد ، وٶلللةڀ پٻلللرؽ ب٫ّلللّّ  

 .( 1 ټ1145/هل457
پللځ َللةٶّٗ ٞٻللحّ٘خ،  ، پللن  غ٧ٯللى بٺٯسلل  ، قٻلل٭ ب٬ّٳللى ا  -

ٺلل  وؾٻللد ا  ب٬ّٓللىٰ وأٲللةټ ه للةٴ َللح٧د ٦ٓللىخ  ، يٷ لل 0 أجللة بٺٳةَللٽ
ضلٽ  ، وبٺٷنٮلد ، وبٺحٗلىخ ، ولقلٹ ج٫لمبل  ، وؾع ضلنيش ؾػلع  ، ٦ةپةً

                                                 

 .30/299ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ; 61-60ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 1
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، پسحلسنيً لبئلٽ بٺٗلرةټ لهلىإ ٦ةجلمبً     ، ٶةڀ وغنيً ٖة٪ّةً، ٦ةل ا  جٻمإ
، وٸّلةوٸ ٦ػلځ قحلًإ وٲنزل  جرلمإ     ، يُٷځ ب٬ُّػم ويٳلىأ ٦ٻرل   وٶةڀ 

ونٶلى أڂل  ٶلةڀ ؾرلةً     ، وٶلةڀ ٮٳرالةً يٳ٣لةً   ، وٶةڀ ٲّٗ٘بً پٯىٜ بٺٳٗلى 
 .(1 لپ1717/له478َ د 

يٷ ل 0  ، پلځ أهلٹ ٞٻلحّ٘خ   ، قٻ٭ جځ ينَ٭ جځ ڂٗى ب٫ّ٬رٻلي  -
 .  (9 ټ1775/هل396ٯّمش وٮٳر  زنس س ٧ْحةڀ َ د، أجة جٷى
يٷ لل 0 أجللة ، پللځ أهللٹ ٞٻللحّ٘خ ، بٺٳرُللي ٦حللم وجلل  جللځ غاللنو  -
ٯّمش وو  ٦ځ أجي ٦حم بهلل ٯّٿلم جلځ اجلىبهرٽ جلځ ٦حلم      ، بٺنٺرم

 .(3 وو  ٦   بج   اجىبهرٽ جځ ٦حم وج ، بٺُنيټ ب٪ّةٮ١ و٪ّ٘إ
يٷ ل 0  ، پځ أهلٹ ٞٻلحّ٘خ  ، ٦حم بٺى٦ّځ جځ ٧َرم جځ ٻّةـ -

 ،وٶةڂللر ٦ للمإ پ٧ىٮللد ونٶللةا وڂحةهللد، بْللساى جة٪ّللميص، أجللة ب٪ُّللځ
 .  (4 ټ1196/هل597وزنس س ْنبٸ َ د

، ٦طٿللةڀ جللځ ٦رُلل  جللځ ينَلل٭ بٺسػللرّٓ پللځ أهللٹ ٞٻرٟٻللد      -
ٯّلمش وو  ٦لځ ٯّٿلم    ، وي٧ى٬ جةجځ بوٮل٥ وأَل   ، يٷ  0 أجة جٷى

وٶللةڀ پللځ أهللٹ بٺ٧ٻللٽ بٺحللةو٤ وبٺللههځ ، و٪للّ٘إ (5 جللځ اجللىبهرٽ ب٫ّٓللّٗ

                                                 

 .28/222ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ ; 163ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 1

 .158هٛاٍ، ايك١ً، م ابٔ بؿ( 2

 ٜٚٓعط عٔ ابٓ٘ إبطاِٖٝ بٔ عبس ضب٘ أعالٙ.; 369ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 3

 .34ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، ( 4

بٔ إمساعٌٝ اـؿين َٔ أٌٖ طًٝط١ً، قسخ ي٘  إبطاِٖٖٝٛ قُس بٔ ( 5

ٜٓعط: ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، ّ، 1009/ٖـ ١ٓ400 غضس١ً إىل املؿطم، تٛيف 

 . 462م
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، (1 پنضٳةً وزلن  ٲٛلةا ٞٻلحّ٘خ   ، ؾةٮ٣ةً ٺىأع پةٺٵ وأَةً ٮر ، بٺطةٲث
 أج للةاٮللةٺىبغؽ أڂلل  پللځ   ټ 1779/هللل477و٬ّللة ٶةڂللر وٮللةخ ب٫ّٓللّٗ َلل د   

 .  بٺ ٗ٭ بنوٸ پځ بٺٳىڀ ب٫ّةپٍ ب٭ّػىع/ب٪ّةلع ٦ٓى ب٬ّرنيلع
، ٦ٻي جځ پنَ  جځ اجلىبهرٽ جلځ ؾلًت بهلل پلځ أهلٹ ٞٻلحّ٘خ       -

، ٯّمش وؾٹ ا  ب٬ّٓلىٰ وؾلع  ، يٷ  0 أجة ب٪ُّځ، َٷځ َىٲُٟد
ٶللطّ٘ بٺىوبيللد جة٬ّٓللىٰ وبنڂللمٺٍ،   وٶللةڀ وغللنيً ٖللة٪ّةً ٮّللةت بٺللم٦نخ  

وألوٴ أڀ بٺ٧حللةلخ وبٺًهللم س بٺللمڂرة ٪ٻللث ٦ٻرلل  ٮللةپس ٥ پللځ بٺىوبيللد ٪للّ٘    
وب٦سللًٸ  بٺ للةٌ، ، بٺ للًو بٺرُللّ٘ ٬ّللة ٶللةڀ جُللحرٻ  پللځ بٺ٧حللةلخ وبالغسللاةل

0 (ټ1189هلل/  578ذ ٲةٸ بجلځ جٓلٷنبٸ  ، وٶةڀ ٹّسٽ بٺٳى ڀ س ضنيش ٺرةٸ
وههب ي٧ّٗ أڂ  پلځ أج لةا    ،(9 (٦ّ  بهللو  أٺٱ پطٻ  س بٺًهم وبٺسحسٹ و 

   .بٺٳىڀ بٺُةلٌ ب٭ّػىع/بٺطةڂي ٦ٓى ب٬ّرنيلع
٦رُ  جځ اجلىبهرٽ جلځ ٦حلم وجل  جلځ غالنو بٺٳرُلي پلځ أهلٹ           -
ّ  ، ٞٻحّ٘خ ٯّلمش ٺل  وؾٻلد ا     ، أجلة بٺٳةَلٽ  0 يٷ ل  ، َلٷځ ْلىي

وٺٳللي ٥ّة٦للد پللځ بٺ٧ٻٿللةا ولقللٹ ج٫للمبل ، ب٬ّٓللىٰ ج٧للم ب٫ّٿُللٿةئد
، وبٺٯاللٽ، وبٺللهٶةا، وٶللةڀ پللځ أهللٹ بٺ حللٹ ، اوڂللة٢ى ه ةٺللٵ بٺٯٳاللة

وٺل  پٓلةوٶدٌ   ، وب٧ّ٬ىٮد جةللبت وبٺٻ٫د وبٺ٧ٓى وهن ٶةڀ بٺ٫ةٺلث ٦ٻرل   
ؾٻرٿلةً  ، ٞلةهىبً ، وٶلةڀ ٮةٚلنيً  ، س بٺٯٳ  وب٪ّميص وأٖنٸ بٺميةڂةذ

وٲللمټ ٦ٻر للة ٲىٞحللد   0  ٲللةٸ بجللځ جٓللٷنبٸ  ، ضٳللد ٮرٿللة ووبإ و٦للّٗ جلل   

                                                 

 . 29/504ٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ايص ( 1

 .392ايك١ً، م( 2
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 .  (1 (ح٥ و٦ٓىيځ و٧ُّٿةئدٮؤقهڂة ٦   وزنس جبْحرٻرد وَٝ َ د َ
پللځ أهللٹ  ، ٮسللنؼ جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ جللځ ٯّٿللم بنڂٗللةوع       -
 .(9 وو  ٦   أجن بٺنٺرم پىيوٰ جځ ٮسؽ، يٷ  0 أجة ڂٗى، ٞٻحّ٘خ
، ٯّٿللم جللځ اجللىبهرٽ جللځ پنَلل  جللځ ٦حللم بٺُللنيټ بنڂٗللةوع   -

يٷ ل 0  ، َلٷځ ٞٻلحّ٘خ  ، پځ أهٹ ٞٻرٟٻد، ب٧ّ٬ىو0٬ جةجځ ْٱ بٺٻرٹ
ووؾللٹ ا  ب٬ّٓللىٰ ٮؿللع   ، ٨ّلل٥ جٟٻرٟٻللد ٯّللمش ، أجللة ٦حللم بهلل 

وؾمش س بڂٗلىبٮ  پلځ ب٬ّٓلىٰ ٦لځ ٥ّة٦لد ٶلطّ٘خ پلځ بحمللمضّٙ س         
، واپةپللةً پسٷٻٿللةً ؾةٮ٣للةً ٺٻؿللميص وبٺٯٳلل ، ٶللةڀ ٮٳراللةً ٦ة٬ّللةً، ٞىيٳلل 

، پسٳ للةً ٭ّٿللة اال أڀ ب٧ّ٬ىٮللد جة٪ّللميص وأ٨ّللةا وغةٺلل    ، ٲةئٿللةً ّٞٿللة 
ٝ   وٶلةڀ ، وبٺحٗى ٧ّٝةڂرل  و٦ٻٻل  ٶةڂلر أ٪ٻلث ٦ٻرل       غرلم  ، پٻلرؽ ب٫ّل

وبالٮس ةڀ ّٞلة  ، وب٬ّٓةوٶد س بٺ٧ٻنټ، بٺٛحٝ پځ أهٹ بٺىوبيد وبٺموبيد
، وٶةڀ أليحةً ْة٦ىبً ٮّرمبً ٺ٫نيةً لي ةً ٮةٚنيً ؾٻن بٺٷلنيټ ، وّٝهبٶى٣ّة

وٶةڂر ٺ  ٦ ةيد جؤٖنٸ بٺميةڂةذ وا٢اةو بٺٷىبپةذ وزنس جٟٻحّ٘خ يلنټ  
 .  (3 ټ1763هل/455بنوج٧ةا پ ٗ٭ ٧ْحةڀ َ د

، پللځ أهللٹ ٞٻرٟٻللد ، ٯّٿللم جللځ أ٦ّللم جللځ ؾللًټ بنڂٗللةوع   -
ٰ  ، يٷ لل 0 أجللة ٦حللم بهلل   وون ٲٛللةا ، ٯّللمش ٺلل  وؾٻللد ا  ب٬ّٓللى
 .  (4 ټ1785هل/478ٞٻحّ٘خ وزنس َ د

                                                 

 .417-416ايك١ً، م( 1
 .441ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 2

 .511ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 3
 .525ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 4
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ٯّللمش ، يٷ لل 0 أجللة ٦حللم بهلل ، ٯّٿللم جللځ أ٦ّللم بٺٳىْللي   -
ٲلةٸ أجلن   ، وٺ  وؾٻد ا  ب٬ّٓىٰ وو  ٮرالة ٦ٿلځ ٺٳلةإ   ، ٥ّ٨ جٳىٞحد

ٶسلث ان جبغلةيخ پلة    0 (ټ1763هلل/ 455ذ َ د  بٺٻرٹ ٦حم بهلل جځ ْٱ
ٮالللن پلللځ أج لللةا بٺٳلللىڀ ب٫ّلللةپٍ   ، (1 ووبإ پلللځ ٞٻلللحّ٘خ ا  ٞٻرٟٻلللد 
 .ب٭ّػىع/ب٪ّةلع ٦ٓى ب٬ّرنيلع

ٯّٿللم جللځ ٮسللنؼ جللځ ٦ٻللي جللځ وٺرللم جللځ ٯّٿللم جللځ ٦ٻللي         -
وو  ب٪ّللميص ، يٷ لل 0 أجللة ٦حللم بهلل ، پللځ أهللٹ ٞٻللحّ٘خ ، بنڂٗللةوع

وزلن  أؾٷلةټ   ، پسٳمپةً س ٦ٻلٽ بنؾٷلةټ  ، ٱوٶةڀ ٦ة٬ّةً جةٺىأع وبٺنضةئ
أوٸ يلنټ پلځ ٖلٯى      Malagaوزنس ّٝةٺٳد،  Granadaبٺٳٛةا ج٫ىڂةٞد

 .(9 ټ1174هل/498َ د
يٷ ل 0  ، پلځ أهلٹ ٞٻلحّ٘خ   ، پىيوٰ جځ ٮسؽ جځ ٖة  بٺٳرُلي  -

ووؾللٹ ا  ب٬ّٓللىٰ وؾللع وٺٳللي ّٝٷللد     ، وو  ب٪ّللميص، أجللة بٺنٺرللم 
، ٧ىٮللد وبٺسللرٳ١ وبٺ حةهللد وٶللةڀ پللځ أهللٹ ب٬ّ ، ٯّللمضراة وأقلله ٦ للاٽ 
 .  (3 ټ1789هل/489زنس س ٥ّةل  بلقىخ َ د، وبحملةٮ٣د ٦ٻ  بٺىوبيد

يٷ ل 0  ، پلځ أهلٹ ٞٻلحّ٘خ   ، ڂٗى جځ ٦ٻي جلځ أڂلٍ بنڂٗلةوع    -
ضٳلد ضحسلةً پٓلانوبً    ، ٶةڀ پلځ أهلٹ بٺ٧ٻلٽ وبٺىوبيلد بٺنبَل٧د     ، أجة بٺٯسؽ

 .  (4 ټ1795هل/ 416ٶةڀ ؾرةً َ د ، جةٺ٧ ةيد وبٺُٿة٤
                                                 

 .481ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 1

 .535ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 2

 . 596ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 3
 . 601مابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، ( 4
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پلځ أهلٹ وٲلّ    ، ةټ جځ أ٦ّلم جلځ قةٺلم جلځ َل٧رم بٺنٲٓلي      هٓ -
جةؾسنبئل  ٦ٻل    ، أؾم وغةٸ بٺٷٿةٸ س وٲس ، اؾم  ٲى  پمي د ٞٻحّ٘خ

، هلن پلځ أ٦ٻلٽ بٺ ّلةٌ جلةٺ  ؿن     ، و٧ّ٥ل  ٺٷٻرّلةذ بٺ٧ٻلنټ   ، ٮ نڀ ب٧ّ٬ةو٬
٘ ، وپ٧للةڂي بٺِّٓلل٧ى  ، وبٺٻ٫ُّللد ، جٻرلل٩ ، وٖلل ة٦د بٺحني٪للد  ، و٦ٻللٽ بٺ٧َللىَو
جٗللّ٘ جةال٦سٳللةلبذ وأُٖللنٸ   ، ٨ّللةا بٺىّغللةٸ ؾللةٮ١ ٺٻُُّلل َځ وأ ، ْللة٦ى
ڂةٮلله س ٦ٻللنټ  ، وبٲلل٭ ٦ٻلل  ٶللطّ٘ پللځ ٮسللةو  ٮٳاللةا بنپٗللةو    ، بٺٯٳلل 

پٓللى٬ ٦ٻلل  ، پسؿٳّللٱ ج٧ٻللٽ ب٪ُّللةت وب٭ّ مَللد، بٺُّٓللىوٜ وبٺٯللىبئٙ
ٰ     ، ٥ّر٥  وبا ب٪ّٷٿلةا  ، ضةٲلث بٺلهّهځ، ٷّٿل٥ ا  نٺلٵ  لبت بنقلني
 .(1 ټ1795هل/489زنس َ د ، وٖمْٰ بٺٻاػد، پ٥ ؾُُْځ ب٧ّ٬ةْىخ

يٷ ل 0  ، پځ أهٹ ٞٻحّ٘خ، وٺرم جځ ٯّٿم جځ ٮسنؼ بنڂٗةوع -
وؾمش ٦   أجن بٺنٺرم پىيوٰ جځ ، ٺ  وؾٻد ا  ب٬ّٓىٰ، أجة بٺ٧حةٌ

وٶلةڀ  ، وٲلةٸ0   يٷلځ ؾُلځ بٺٛلحٝ ٬ّلة ووبإ     ( ټ1789هلل/ 489ذ ٮسؽ
ٮالن پلځ أج لةا بٺٳلىڀ     ، (9 بن٪ٻث ٦ٻر  پ٧ىٮلد بٺلىأع ولوبَلد بٺٯسلن     

 .  ػىع/ب٪ّةلع ٦ٓى ب٬ّرنيلعب٫ّةپٍ ب٭ّ

                                                 

 .328-23/327ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ،  ; 6/2778، األزبا٤ٜاقٛت، َعذِ ( 1

 .608ابٔ بؿهٛاٍ، ايك١ً، م( 2
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 اخلامتة 

أ رللد لوبَللد ب٬ّللمڀ بنڂمٺُللرد نٶّللة زنٚللؽ     زللحّٙ پللځ بٺحؿللص 
بٺٷطّ٘ پځ ب٧ّ٬ٻنپلةذ ٦لځ بٺسلةويف بنڂمٺُلي بٺلّٖ ٲلم ال ڂ٧طلى ٦ٻرالة         

وّٜٗلنٔ ٞٻلحّ٘خ زلحّٙ أڀ ٺٳلةا ٞلةوٰ      ، ٦ م لوبَد ب٪ّنبلش بٺ٧ةپلد 
 .ٞٻرٟٻدجځ ييةل پ٥ پنَ  جځ ڂّٗ٘ ٶةڀ س ٞٻحّ٘خ وٺرٍ س 

ٶٿة وٚؽ بٺحؿص أ رد ههإ ب٬ّمي د س بٺسةويف بنڂمٺُلي ٶنٶّلة   
و٦ّّهلة  ، أؾم أهٽ بٺط٫نو س پ ٟٳد بٺط٫ى بنوَٝ ب٬ّئليد ا  غٻرٳرلد 

ٮٛنيً ٦ځ أٶّة ، پىّذ پ٣٧ٽ بٺ٫ًوبذ بٺّٖ ٲةلهة ب٬ُّٻٿنڀ ا  ه ةٴ
و٭ّلللهب ؾلللىٔ بٺ ٗلللةو  س ، ٶلللةڀ ب٬ّٯسلللةؼ بنپلللّٗ ٬ّمي لللد ٞٻرٟٻلللد

  بَّٔغة٦اة ٲحٹ بٺلمقنٸ ا  ٞٻرٟٻلد ٮٷلةڀ ٭ّلٽ نٺلٵ      ؾىوّٞٽ ٦ٻ
     .  ټ أو ٲحٻاة جٳٻرٹ1784هل /477س ؾمول َ د
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  Hueteاجلغسافية التازخيية ملديهة وبرة : أواًل

ل بَلللٽ ب٬ّمي لللد س ب٬ّٗلللةلو بٺ٧ىجرلللد جؤٺٯلللة٠ ّٰسٻٯلللد ج٧لللٙ     وو
ونٶىهللة پئٺلل٭ ٮّاللنٸ ، (1 (وجللهخ أو وجلله  ٮػللةاذ جٻٯلل١، بٺٓلليا
ويحلمو أڀ بالقلسني٬   ، وبٺىبغؽ أڀ نٺٵ ٮر  زٗؿر٭، (9 جٻٯ١ وجىخ

س وَللٽ بٺٻٯلل١ ٲللم بقللسٻٝ ٦ٻلل  يللةٲنذ أيٛللةً ٮللهٶىهة پللىزّٙ س         
 . (3 وجه  پٷةڂّٙ ّٰسٻٯّٙ پىخ جٻٯ١ وجهخ وأقى  جٻٯ١
وز٧للم پللځ أ٦ٿللةٸ ، زٳلل٥ پمي للد وجللهخ س بٺط٫للى بنوَللٝ بنڂمٺُللي

Santebriaٶلللنوخ ْللل سّّيد 
ٶٿلللة أڀ بنقلللّ٘خ ز٧لللم پلللځ پلللمڀ  ، (5( 4 

Toledoٞٻرٟٻللد 
ان أڀ ب٬ُّللةٮد جللّٙ پللمي ّٖ ْلل سّّيد    ، (7 ب٬ّاٿللد (6 

                                                 

األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ، ٜاقٛت; 560، 2/538اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 1

 . 107فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م; 293م

 . 58تاضٜذ األْسيؼ )ؼكٝل َٛيٝٓا( م( 2

  293ؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، ماألْسي( 3

ٖٚٞ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تعس َٔ أعُاٍ َس١ٜٓ طًٝط١ً، ٚتكع ؾطقٞ قططب١، ( 4

ٚتتكٌ بأسٛاظ َس١ٜٓ غامل، ٚهلا سكٕٛ عس٠، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ 

 .171ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م; 19األْفؼ، م

 .293ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م( 5

ػ١ٝ قسمي١، تكع ع٢ً ْٗط تاد١، ٚهلا عس٠ أغٛاض ٚسكٕٛ، ٜٓعط: ابٔ َس١ٜٓ أْسي( 6

 . 395-393اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 20-19غايب، فطس١ األْفؼ، م

 . 36ّ( م912-888ٖـ/ 300-275ابٔ سٝإ، املكتبؼ )يًشكب١ ( 7
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، وهلي پلځ پلمڀ بٺط٫لى بنوَلٝ بنڂمٺُلي      ، (1 وٞٻرٟٻد َح٧نڀ پلرنيً 
 جللّٙ پللة ب٬ّسنَللٝ ب٪ّللم وس0  ٵ ب٬ّىبٶٓللي جٳنٺلل  أْللةو ا  نٺلل وٲللم 
، (3 ٻِلرع ٲوأُ، (9 وٶُنَڂْٷلد ، ٞٻرٟٻلد  پمي لد 0 ب٬ّلمڀ  پځ وب٫ّ٬ىت ب٩ّ نت
 ...(8 وُْللٳُنجرد، (7 وأجٻللد، ووَجْللهَخ، (6 وَْْللىِيٝ، (5 وپَٷ للةلخ، (4 وَٞٻَحَرْللىخ

                                                 

نِ، ٜٓعط: ٖٓتؼ، 2ٚاملٌٝ ٜػاٟٚ ; 108فٍٗٛ، تاضٜذ األْسيؼ، م( 1

 .98ٕ اإلغال١َٝ، ماملهاٌٜٝ ٚاألٚظا

تعطف باغِ نْٛه١ ٚقْٛك١ ٚنْٛها، ٚتعس َٔ أعُاٍ ؾٓترب١ٜ، ٚتكع ( 2

ٜاقٛت، األْسيؼ ; 2/560بايكطب َٔ طًٝط١ً، ٜٓعط: اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 

 .239-238َٔ َعذِ ايبًسإ، م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ، ٚتعطف أٜهًا باغِ أقًٝـ، َٔ َسٕ ايجػط األٚغط، ٖٚٞ ( 3

تعس َٔ أعُاٍ طًٝط١ً، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، ؾطم قططب١، ٚ

 .51اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 19م

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع يف ايجػط األع٢ً ع٢ً ْٗط تاد١، ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ ( 4

 .395اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 191األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م

عط: فٍٗٛ، تاضٜذ َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ، تعس َٔ أعُاٍ ٚازٟ اؿذاض٠، ٜٓ( 5

 .109األْسيؼ، م

ؾطٜط ٚضزت يف املكازض َٔ أعُاٍ اؾعٜط٠ اـهطا٤، ايعصضٟ، تطقٝع ( 6

، 160-159ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م; 120األخباض، م

ٚاؾعٜط٠ اـهطا٤ بعٝس٠ عٔ ايجػط األٚغط، يصيو ْطدح إٔ يف ايه١ًُ 

 تكشٝف مل ْػتطع ايتٛقٌ إيٝ٘. 

ضٜػٞ أب١ً أْٗا َٔ بالز بطتكاٍ، ٚقاٍ: ٖٞ قط٣ فتُع١ ٚأًٖٗا شنط اإلز( 7

 .733-2/732ٜطنبٕٛ اـٍٝٛ، ْع١ٖ املؿتام، 

َس١ٜٓ تكع مشاٍ األْسيؼ تبعس عٔ طًٝط١ً َا١٥ ٌَٝ، ٜٓعط: اؿُريٟ، ( 8

 .350ايطٚض املعطاض، م
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 .  (1 (-بٺط٫ى بنوَٝ-ٲَْٓسَةٸ ب٩ّاد ههإ وزُٿ 
  Morenaخ ٚللٿځ اٲٻللرٽ بٺٓللةوبذ  وغ٧للٹ بإللويُللي پمي للد وجلله 

ٝ  وٞٻرٟٻلد  ٞٻلحّ٘خ  وٮر  بٺٓةوبذ اٲٻرٽ0  جٳنٺ   (3 وبٺٯاٿلّٙ  (9 وٮّلىي
وهلللي زح٧لللم ٦لللځ پمي لللد    ، (5 (...ووجلللهخ  وبٲٻلللرّ (4 ب٪ّػلللةوخ ووبلع
وٲم أْةو ب٪ّٿّ٘ع ا  ٲلىت  ، (6 پُةٮد ٤ّةڂرد ٦ٓى پرنيUclesًأٲٻرّ

 ؾٗللځ وهللي، مٺٍجةنڂلل پمي للدوجللهخ 0  ب٬ُّللةٮد جللّٙ ب٬ّللمي سّٙ جٳنٺلل  
ٶٿللللة زح٧للللم پمي للللد وجللللهخ ٦للللځ  ، (7 (..،.أٲٻللللرّ جٳللللىت وبلع ٦ٻلللل 
 .  (8 پىبؾٹ ضنيش Cuencaٲنڂٷد

                                                 

  266املعذب، م( 1

ايطمحٔ ايجاْٞ،  َس١ٜٓ تكع بايكطب َٔ طًٝط١ً بٓاٖا األَري قُس بٔ عبس( 2

ايسضٜٚـ ; 2/552ايجاْٞ، ٚفٝٗا قًع١ َٓٝع١، ٜٓعط: اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 

 .182-153ٚايعًٝاٟٚ، َس١ٜٓ فطٜط األْسيػ١ٝ، م 

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع بايكطب َٔ طًٝط١ً، ٖٚٞ سػ١ٓ األغٛام ٚاملباْٞ، ٜٓعط: ( 3

 .443اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م; 2/716ايبهطٟ، املػايو ٚاملُايو، 

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ٚتعطف مبس١ٜٓ ايفطز أٜهًا، تبعس عٔ طًٝط١ً مخػ١ ( 4

ابٔ اـطٝب، ; 606ٚغتٕٛ َٝاًل، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م

 . 1/482اإلساط١، 

 .2/538ْع١ٖ املؿتام، ( 5

 .1/116أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، ; 2/560اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 6

  .607ايطٚض املعطاض، م( 7

ٚاملطس١ً تػاٟٚ أضبع١ ٚعؿطٕٚ ًَٜٛا أٟ َا ; 2/560اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ( 8

نِ، ٜٓعط: نطاتؿٛفػهٞ، 46نِ ْٚكف، ٚيف ساي١ ايػري ايػطٜع 37ٜعازٍ 

    2/972تاضٜذ األزب اؾػطايف ايعطبٞ، 
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وٲم أْةو ا  نٺٵ پئٺ٭ ٮّالنٸ  ، بْساىذ پمي د وجهخ ّٛٗ اة
و٭ّة ؾٗنڀ ٶطّ٘خ پ اة ؾٗلځ  ، ... 0 م نٶىإ ٬ّمي د ْ سّّيد جٳنٺ ٦ 

ْلساىذ أيٛلةً   ٶٿلة ب ، (9 (..،.(1 أٲٻرّ وؾٗځ وجهخ وؾٗلځ بٺٳُٻر٧لد  
ّ  ووجله  ، ... 0 ٠ّمش بإللويُي ٦ځ نٺلٵ جٳنٺل    ان، ًّٝبو٦اة  وبٲٻلر
ٶٿللة نٶللى  ، (3 (..،.٦للةپىخ وپللًبو٤ أٲللةٺرٽ و٭ّٿللة پسنَللٟةڀ پللمي سةڀ

، ... 0 وجهخ وپ اة ٲىيد ج سلرع جٳنٺل   ب٪ّٿّ٘ع ج٧ٙ بٺٳى  ٦ٻ  وبلع 
 ٦ٻل   بٺ لاى  هلهب  وٷّلىع ، بنوؾلةا  پلځ  ٶلطّ٘خ  ٦لمخ  وجلهخ  وبلع و٦ٻ 
 ج سلرع  ٭ّلة  يٳلةٸ  ٲىيلد  وجلهخ  وجٳلىت ، ٮرُلٳراة  بٺٳلى   پلځ  ّ٘خٶلط  ٦مخ
 وٶلهٺٵ ، أٖلٯى  ؾػلىبً  ٮرٗلّ٘  بإلڂلةا  س پةإهلة  ي ٧ٳلم  ڂٗةو  أهٻاة
 .  (4 (ب٪ّٗ  ٦ٻد وزٓٿٻاٽ، أهٻاة أَ ةڀ ٦ٻ  وي ٧ٳم، غى  پة أيځ

                                                 

ٜكع ٖصا اؿكٔ ع٢ً نف١ ايٓٗط ايهبري، ٖٚٛ ٜتٛغط َسٜٓيت قطٓٝات٘ ( 1

 .2/561زضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، ٚيٛظ٠، ٜٓعط: اإل

 .107تاضٜذ األْسيؼ، م( 2

 .2/560ْع١ٖ املؿتام، ( 3

دسٜط بايصنط ٖٓا إٔ بطٚفٓػاٍ قكل نتاب ; 607ايطٚض املعطاض، م( 4

قف١ دعٜط٠ األْسيؼ َٔ ايطٚض املعطاض قس اختكط ٚقف َس١ٜٓ ٚبص٠، 

 ببكط ٚاٍز ع٢ً سكٔ ٖٚٞ باألْسيؼ َس١ٜٓ: )194ٚدا٤ يف ايكف١، م

(،  اؿك٢ ع١ً ٜٚػكِ أًٖٗا، بٓتٝر هلا ٜكاٍ قط١ٜ ٚبس٠ ٚازٟ ٚع٢ً أقًٝـ،

   ٚيعٌ ايٓػد١ األق١ًٝ اييت ناْت يسٜ٘ مل تٛدس فٝٗا اإلنافات أعالٙ. 
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 التازيخ السياسي ملديهة وبرة : ثانيًا

٦للځ ٶرٯرللد ٮسؿاللة   زللىل س ب٬ّٗللةلو ب٬ّسللنٮىخ ٺللمي ة اْللةوخ پحةْللىخ     
اال أڀ بٺىبغؽ أٶّلة ٮُسؿلر   ، ولقنٸ ب٬ُّٻٿّٙ اٺراة أض ةا ٦ٿٻرةذ بٺٯسؽ

ونٺلٵ نٶّلة پلځ زنبج٧الة وزٳل٥ ا       ، قنيٸ ٮسؽ ب٬ُّٻٿّٙ ٬ّمي د ٞٻرٟٻلد 
ٮ٧ للمپة َللةو ٞلةوٰ جللځ ييللةل ا  پمي للد ٞٻرٟٻللد  ، بٺٓلٿةٸ بٺٓللىٲي پ للاة 
ةٸ ٞٻرٟٻلد  ضلٽ بَلسٿى س بٺٯسلنؼ ٻّل    ، ټ711هلل/ ٢93ّٷځ پځ ٮسؿاة َ د

ضلٽ زنغل  ا  پمي لد وبلع    ، ٺسؤپّٙ ب٬ّ ةٞٱ بٺٳىيحلد پ لاة وٺٻس٧لى٬ ٦ٻرالة    
وٲرٹ اڂل  وبٖلٹ   ، (1 ؾس  وٖٹ ا  پمي د ب٬ّةئمخ Guadalajaraب٪ّػةوخ

ضللٽ ٦للةل  Iberiaوبٖلٹ زٳمپلل  ا  پ للةٞٱ ٻّلةٸ ْللح  ب٩ًّيللىخ بنيحّ٘يلد    
   .(9 ا  ٞٻرٟٻد ٲحٹ ؾٻنٸ ٮٗٹ بٺٓسةا س بٺُ د أ٦نيإ

وَلةو ٞلةوٰ   0  ٮّانٸ ا  هلهإ بنؾلمبش جٳنٺل    پئٺ٭ وٲم أْةو 
ؾس  جٻ٩ ٞٻرٟٻلد وقٻل  ّٞلة وغلةاًل پلځ أٖلؿةج  ٮُلٻٵ ا  وبلع        
ب٪ّػللةوخ ضللٽ بَللسٳحٹ ب٩ّحللٹ ٮٳ٧ٟلل  پللځ ٮللع يُللٿ  ٮللع ٞللةوٰ وجٻلل٩  

 (3 ضلٽ پٛل  ا  پمي لد أپةيل     ، ..،.پمي د قٻ٭ ب٩ّحٹ زُلٿ  ب٬ّةئلمخ  

                                                 

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع يف أسٛاظ طًٝط١ً، ٚمسٝت بصيو ألْٗا ٚدست فٝٗا ( 1

ضم قس فتشٗا غ١ٓ املا٥س٠ املٓػٛب١ إىل ايٓيب غًُٝإ عًٝ٘ ايػالّ، ٚنإ طا

 . 530ّ، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م711ٖـ/ 93

 . 66اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م( 2

; 44ٚضزت عٓس ابٔ األثري باغِ َا١ٜ، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م( 3

 =ٖٚٞ َس١ٜٓ تكع يف غطب األْسيؼ فٝٗا سكٔ ٜػ٢ُ بامسٗا ع٢ً ٚازٟ
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 .  (1 (َ د ضٻص وز٧ُّٙوغ٥ ا  ٞٻرٟٻد  ضٽ، ٮؤٖةت ّٞة ؾٻرةً وپةالً
و٦ٻر  ٮةٺىبغؽ أڀ ب٬ّ ٟٳد بٺلّٖ زٛلٽ پمي لد وجلهخ ٮُسؿلر قلنيٸ       

ان أڀ ٞللةوٰ جلځ ييلةل پٷللص َل د ٶةپٻلد س پمي للد     ، ټ711هلل/ 93َل د 
ٺلهٺٵ ال  ، (9 ټ719هلل/ 94ٞٻرٟٻد ؾس  بٺسٳل  ّٝنَل  جلځ ڂٗلّ٘ َل د     

يُُسح٧م ٮسؿاة وٮلسؽ وب٬ّ لةٞٱ بحملرٟلد قلنيٸ زٻلٵ ب٬ّلمخ الَلرٿة وأڀ        
 .  (3 زٳ٥ ٦ٻ  بٺٟىيٱ بٺنبٖٹ جّٙ ٞٻرٟٻد ووبلع ب٪ّػةوخوجهخ 

يحمو أڀ پمي لد وجلهخ ٦ةْلر هةلئلد ج٧رلمخ ٦لځ بنؾلمبش بٺٷلحّ٘خ         
وجمبيد ( ټ755-731هل/138-95 بٺّٖ ْام٣ّة بنڂمٺٍ س ٦ٗى بٺنالخ

وٺلللرٍ ٺلللمي ة پ٧ٻنپلللةذ ، ټ (998-755هلللل/316-138 ٦ٗلللى بإلپلللةوخ
وٺٷللځ ، ٧ىجرللد أټ بٺّّجىيللدٶةٮرللد ٦للځ بٺٳحةئللٹ بٺللّٖ َللٷ ساة َللنبا بٺ 

جٓٷٹ ٦ةټ ٮبڀ ج٧ٙ ب٬ّٗةلو أْةوذ ا  أڀ ج٧لٙ بٺٳحةئلٹ بٺّّجىيلد    
ان ٶةڂلر ب٬ّىبٶلً ب٬ّؤهنٺلد    ، َٷ ر س بٺٓلٿةٸ بٺٓلىٲي پلځ ٞٻرٟٻلد    

Medinaceliجلللةٺّّجى ه لللةٴ زٓلللٿٹ وبلع ب٪ّػلللةوخ وپمي لللد َلللة   
 4) 

Calatayudوٲٻ٧د أينت 
ٹ وز٧لم پ٫رٻلد پلځ أوبئل    ، وْل سّّيد ووجلهخ   (5 

                                                                                                

االغبا١ْٝ ايربتػاي١ٝ، ابٔ سٝإ، املكتبؼ  َٚٛقعٗا اآلٕ ع٢ً اؿسٚز غبري،=

 . 651م  608، ٖٚاَـ 380ّ( م880-846ٖـ/ 267-232)يًشكب١ 

 .15-14أخباض فُٛع١، م( 1

 .83اؿذٞ، ايتاضٜذ األْسيػٞ، م; 1/265املكطٟ، ْفح ايطٝب، ( 2

 ٜٓعط اـاضط١ آخط ايبشح. ( 3

ػني َٝاًل، ٜٚٛدس ٖٚٞ َٔ َسٕ ثػٛض األْسيؼ تبعس عٔ ٚازٟ اؿذاض٠ مخ( 4

 .606فٝٗا قرب املٓكٛض بٔ أبٞ عاَط، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م

ٖٚٞ َٔ َسٕ ايجػط األع٢ً، ٚتعس َٔ أعُاٍ َس١ٜٓ غطقػط١ إش تبعس عٓٗا ( 5

 =ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ; 19مخػني َٝاًل، ٜٓعط: ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م
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وٲم أٖلحؽ أؾلم   ، بٺٳحةئٹ بٺّّجىيد بٺّٖ َٷ ر پ ٟٳد بٺط٫ى بنوَٝ
ي٦ٿةئاة وهن ٯّٿم جځ اٺرةٌ ب٫ّ٬رٻي بٺهع لقٹ پ٥ ٞةوٰ جځ ييلةل  

ٶٿللة ٦للةِ ج٧للٙ ، (1 ٲةئللمبً ٺٻؿةپرللد بإلَللنيپرد بٺللّٖ أٲرٿللر ه للةٴ 
أٮىبل ههإ بنَىخ س پ ٟٳد ْ سّّيد بٺّٖ زح٧لم َلسّٙ ٶرٻلن پلّٔبً ا      

وج٧لٙ  ، وپلځ ٚلٿځ هلئالا ج لن جلىيبٸ     ، ب٪ّػةوخ ب٩ّ نت پځ وبلع
 (9 أٮللىبل ج للن اٺرللةٌ بٺللهيځ غللةاوب ا  ب٬ّ ٟٳللد پللځ پمي للد ْللهوڂد         

Media Sidonoa
 3)  . 

ٶٿة َٷ ر أَلى أقلى  پلځ ٲحةئلٹ پٗلٿنلخ بٺّّجىيلد س پ ٟٳلد        
وپ لاٽ  ، والَرٿة س پ ٟٳّٖ ْ سّّيد ووبلع ب٪ّػةوخ، بٺط٫ى بنوَٝ

وبَسٳىذ أيٛة س ب٬ّ ٟٳلد ٲحةئلٹ   ، (4 ج ن أوبڀ وج ن پٛ  وج ن وَّٙ
ان أْلةوذ ب٬ّٗلةلو ا  ٮّٿلن٦سّٙ پلځ هلئالا      ، (5 جىجى جىبڂٍ هنبوخ

ٶةڂلر باٿن٦لد بنو  جٳرلةلخ بٺُلٿؽ جلځ وول ب٭ّلنبوع       ، َٷ سة ٮراة
بٺهع لقٹ بنڂمٺٍ س پىؾٻد بٺٯسؽ وبَسٳى هن وأزحة٦ل  س ْل سّّيد   

م ب٩ّلم بن٦ٻل  نَلىخ جلّٗ     وي٧لم هلهب بٺٳةئل   ، (6 س ٲىيد زُٿ  أٲةٲٻلد 
                                                                                                

 .231َعذِ ايبًسإ، م=

-284ٜٚٓعط: ط٘، ايفتح ٚاالغتكطاض، م; 188بط، مفٍٗٛ، َفاخط ايرب( 1

 . 79ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، تاضٜذ ايعطب، م; 285

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ َتك١ً مبس١ٜٓ َٛضٚض، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، ( 2

 .339م

 .499ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 3

 . 499ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 4

 .125، 123غامل، تاضٜذ املػًُني، م; 188، مفٍٗٛ، َفاخط ايرببط( 5

 =ايعصضٟ،;  36ّ( م 912-888ٖـ/ 300-275املكتبؼ )يًشكب١ ، ابٔ سٝإ( 6
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ٮٓلرموب ب٪ّٗلنڀ   ، نع بٺ نڀ بٺهيځ ٺ٧حنب لووبً پاٿةً س زةويف ب٬ّ ٟٳد
Huelveب٬ّ ر٧لد پطلٹ ؾٗللځ وجلهخ وأٲٻلرّ ووٺحللد     

و٢ّٷ لنب أقللّ٘بً  ، (1 
ٶٿلة أٶّلٽ   ، پځ بٺُرٟىخ ٦ٻ  پمي د ٞٻرٟٻلد وغ٧ٻنهلة ٦ةٖلٿد ٭ّلٽ    

س ٦الم   أَُنب َنيٺد پُسٳٻد ؾٷٿر ٞٻرٟٻد وب٬ّ ٟٳد بحملرٟلد ّٞلة  
 .(9 (ټ1785-1736هل/Taifas Los 497-478لوينيذ بٺٟنبئ٭ 

ٶٿلللة بَلللسٳىذ ج٧لللٙ أٮلللىبل ٲحرٻلللد پٻلللًويخ بٺّّجىيلللد س پمي لللد     
وٶلةڀ پلځ هلئالا ٦نَلػد أو أجلن ٦نَلػد بٺلهع ي ُلث         ، (3 ْ سّّيد

وپ للاٽ بٺ٧للةپى جللځ وهللث بٺللهع   ، (4 اٺرلل  جللنيٜ ٦نَللػد س ْلل سّّيد 
وبٺلهع ؾٷلٽ وپمي لد وجلهخ وپلة      ي سٿي ا  ٮى٤  قى پځ ههإ بٺٳحرٻد 

 .  (5 ٷّةووهة ٦ٻ  ج٧م ٧ُّّٙ ٶرٻن پّٔبً ا  بٺ٫ىت پځ ٲنڂٳد
جلللىي بٺلللموو بٺُرةَلللي ٬ّمي لللد وجلللهخ س ٦الللم بنپلللّ٘ ٦حلللمبهلل جلللځ  

پلځ قلنيٸ ٢النو أَلىخ جلّٗ نع      ، ټ(919 -888هل/377-975 ٯّٿم
و٦ٻ  بٺى٪ٽ پځ أڀ ڂٯلننهٽ  ، بٺ نڀ ٦ٻ  ب٬ُّىؼ بٺُرةَي س ب٬ّ ٟٳد

اال أٶّللٽ س ب٬ّللمخ أ٦للنيإ ، ٟٳللد ْلل سّّيد ٶللةڀ ٲحللٹ هللهب بٺنٲللر س پ 
                                                                                                

 .286ط٘، ايفتح ٚاالغتكطاض، م; 15-14تطقٝع األخباض، م=

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ ٜطًل عًٝٗا اغِ ٚيب١ أٚ ٚمل١ ٖٚٞ تعس َٔ أعُاٍ ؾٓترب١ٜ، ( 1

 .297-296ايبًسإ، م ٜٓعط: ٜاقٛت، األْسيؼ َٔ َعذِ

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 500-499ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 2

3/276-277. 

 .498ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 3

 .79فٍٗٛ، َفاخط ايرببط، م; 499-498ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 4

 .287طاض، مط٘، ايفتح ٚاالغتك; 500ابٔ سعّ، مجٗط٠ أْػاب ايعطب، م( 5
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٦ٿٻنب ٦ٻل  ج لةا بٺ٧ميلم پلځ ب٪ّٗلنڀ س ب٬ّ ٟٳلد پطلٹ ؾٗلځ وجلهخ          
وٲلم أْلةو ا    ، وؾٗځ أٲٻرّ وب١ّلهوب پ لاة لبوبً وَلٻٟةڂةً ٪ّٷٿالٽ    

ة س نٺلٵ بجلځ ؾرلةڀ ٦ لمپة ٠ّللمش ٦لځ أَلىخ جلّٗ نع بٺ لنڀ ولووهلل        
بٺٯلسؽ وپٟلى٬ ٶةڂلة    0 َ  جځ نع بٺ نڀج نڀ پن0  ج ةا ب٬ّمي سّٙ جٳنٺ 

پٓللّٔٶّٙ س َللٻٟةٶّٿة وبڂسللًوب جٷللنوخ ْلل ر جىيللد جٻللمهٽ ٮةٲس٧للموهة 
لقٻنهلللة وْلللةلوب ّٞلللة ، لبو پ ٧للل  لبڀ ٭ّلللٽ أهٻلللاة ٮؿٿلللنب بٺُلللٻٟةڀ

وٶللةڀ ب٬ُّللسؤضى ، ..،.وأؾللمضنب ّٞللة بٺٳللى  وب٬ّ للةيٸ، ب٪ّٗللنڀ وب٧ّ٬ةٲللٹ
 ؾٗلنٶّٽ  ٶلةڀ أٶلّّ  ، ب٬ُّلٿ  و٬ّل   ، پنَل  ، لوٶّٽ ّٛٗځ وبٺمهٽ
بٺللهع بجس لل  ؾٗللځ أٲٻللرّ وپمڂلل   ، وبٺٯللسؽ، وأٶطىهللة ٦للمخ ٺ ٯُلل  
، وٶللهٺٵ ٮ٧للٹ أقن للة پٟللى٬ ّٛٗللځ وجللهخ ، وغ٧للٹ ٦للمخ ٺ ٯُلل 
وٺ٧للٹ بٚللٟىبت أؾللنبٸ بنڂللمٺٍ س ٶّةيللد    ، (1 ..(،.وب١ّللهإ وبٲس٧للمإ 

-859هللل/973 -938 ٦اللم بنپللّ٘ ٯّٿللم جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺطللةڂي  
  بٺ٣اللللنو ٦ٻلللل  ب٬ُّللللىؼ لٮ٧سللللاٽ ا، (9 وٶطللللىخ بٺسٿللللىلبذ( ټ886

وٶللةڀ ؾٗللن٭ّٽ ٦ٻلل  ب٦للّٔب٬ و٨ّللي ّٛٷللٽ ، بٺُرةَللي س ب٬ّ ٟٳللد
، (3 ب٬ّ ٟٳللد س أوبقللى ٦اللم بنپللّ٘ ٯّٿللم جللځ ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺطللةڂي 

ويُٯاٽ پځ ههإ بٺىوبيد أڀ پنَ  جځ نع بٺ نڀ أٲٟل٥ أواللإ ب٪ّٗلنڀ   
ٮٷةڂر أٲٻرّ پځ ؾٗلد بٺٯلسؽ جلځ پنَل  ووجلهخ      ، بحملرٟد جٓ سّّيد

                                                 

 .36ّ (، م912-888ٖـ/ 300-275املكتبؼ)يًشكب١ ( 1

ٜٓعط ايتفاقٌٝ عٔ األٚناع يف أٚاخط عٗس األَري قُس بٔ عبس ايطمحٔ ( 2

 .316 -289، م1ايجاْٞ: عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، ايعكط األٍٚ، م

 . 342-341ّ (، م 880-846ٖـ/ 267-232ابٔ سٝإ، املكتبؼ  )يًشكب١ ( 3
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  .  ب٬ّٟى٬ جځ پنَ  پځ ؾٗد
ٮةٺلهع ٺّٷلځ أڀ ڂُسٓلٯ  پلځ ووبيلد      ، أپة ٦ځ زةويف ج ةا ؾٗځ وجهخ

بجځ ؾرةڀ أ٦نيإ أڀ پٟى٬ جلځ پنَل  ٲلةټ جح لةا ؾٗلځ وجلهخ س ؾرلةخ        
و٬ّة ٶةڂلر وٮلةخ پنَل  جلځ نع بٺ لنڀ ٦ٻل  ووبيلد        ، أجر  بٺهع أٲ٧ٟ  ايّةإ
حلٹ هلهب   ٮلةٺىبغؽ أڀ ج لةا وجلهخ ٶلةڀ ٲ    ، (1 ټ977هلل/ 995بجځ ؾرةڀ س َ د

، أٲ٧ٟل  أجلنإ پنَل    0  ځ نٺلٵ جٳنٺل   وٲم ٠ّمش بجلځ ؾرلةڀ ٦ل   ، بٺسةويف
٢الى س أيلةټ بنپلّ٘ ٦حلم     ، ؾٗځ وجهخ ٮح ةإ وؾّٗ   وٶلةڀ ٮرل  پُلٷ     

 .  (9 (..،.وأٲنپاٽ ٞىيٳد،   پههحةًٮٷةڀ أ٥ّٹ أهٹ جرس، بهلل أيٛةً
-919هللل/ 357-377  وس ٦اللم ب٫ّٻرٯللد ٦حللم بٺللى٦ّځ بٺ ةٖللى      
ٶٽ پمي د وجهخ پٟى٬ جلځ پنَل  جلځ نع بٺ لنڀ س     ْةوٴ ؾة( ټ961

Cordobaبٺ٧ٿٻرةذ بٺ٧ُٷىيد بٺّٖ قةٚساة ؾٷنپلد ٲىٞحلد   
ٚلم   (3 

ټ س يلللم پٻلللٵ ڂةٮلللةو  993هلللل/311بٺ ٗلللةو  ؾسللل  وٲللل٥ أَلللّ٘بً َللل د 
Navarra
-975هلل/  Sach Garcia I 993-314ْلةٲّد ٪ىَلر  بنوٸ   (4 

                                                 

 .37ّ (، م 912-888ٖـ/ 300-275املكتبؼ )يًشكب١ ( 1

 . 38ّ (، م912-888ٖـ/ 300-275املكتبؼ )يًشكب١ ( 2

ٖٚٞ قاعس٠ بالز األْسيؼ ٚعاقُتٗا ملس٠ ط١ًٜٛ ٚأسٛاظٖا تٓتٗٞ يف ايػطب ( 3

بأسٛاظ إؾب١ًٝٝ ٚيف ايؿطم بأسٛاظ دٝإ، ٜٓعط: ايبهطٟ، املػايو ٚاملُايو، 

 .580-2/574ْع١ٖ املؿتام،  ; اإلزضٜػٞ،2/900-902

تكع بالز ْافاض يف ايكػِ ايؿُايٞ ايػطبٞ َٔ َٓطك١ ايجػط األع٢ً ( 4

األْسيػٞ ٚدٓٛب ؾطم خًٝر بػهاٟ، ٚوسٖا َٔ ايػطب ممًه١ أؾتٛضٜؼ، 

نُا أْٗا تفكٌ بني إَاض٠ بطؾ١ًْٛ ٚممًه١ يٕٝٛ، ٜٓعط: ايكًكؿٓسٟ، قبح 

 .2/114، 1/206 أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ،; 5/271األعؿ٢، 
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 لللمٰ ٶٿلللة َلللةهٽ س ٪لللًوخ ب٫ّ، وٺٷ للل  ٢ّٷلللځ پلللځ بٺٯلللىبو، ټ(996
Alhandiga و٦ٻللل  اضلللى نٺلللٵ ٮٳلللم بيلبلذ     ،(1 ټ949هلللل/397َللل د

وهلن پلة ل٦لةإ أڀ يُلػٹ     ، پٷةڂس  ٦ م ب٫ّٻرٯد ٦حم بٺلى٦ّځ بٺ ةٖلى  
 .  (9 ټ949هل/398َ د ( وبلع ب٪ّػةوخ ٺ  أيٛةً ٦ٻ  پمي د بٺٯىظ

ويحللمو أڀ ٦ٻللن پٷةڂللد ب٬ّٟللى٬ جللځ پنَلل  جللځ نع بٺ للنڀ ٺللم        
ٮٳم ، أٲةوج  پځ جّٗ نع بٺ نڀب٫ّنيٮد أضةو ؾُم ج٧ٙ پ ةٮُر  پځ 

أْللةو بجللځ ؾرللةڀ ا  أڀ بجللځ أقرلل  بٺٯللسؽ جللځ ٸّرلل  جللځ نع بٺ للنڀ    
ٮةَللس٫ةش  ، ٖللةؾث ؾٗللځ أٲٻللرّ بَللس٧م  ٦ٻلل  ٦ٿّلل  پٟللى٬      

بنقّ٘ جة٫ّٻرٯد بٺ ةٖى بٺهع ٦ٿٹ ٦ٻ  بٺسؿٳلٱ پلځ بنپلى و٬ّلة زلحّٙ      
ٺ  ؾٳرٳد نٺٵ ٦ًٸ بٺٯسؽ جځ ٸّر  ٦ځ أٲٻلرّ و٦لّٙ پٷةڂل  ٦لةپنيً     

وس هلللهإ بٺُللل د  ټ949هلللل/398ٲلللةٸ س ؾلللنبلش َللل د ان، ٻِللل ِپلللځ ٲِحَ
بَس ًٸ بٺنييى أ٦ّم جځ ٯّٿم جځ اٺرلةٌ بٺٯلسؽ جلځ ٸّرل  جلځ نع      

٦ لمپة پلىٰ   ، وب٪ّٗلنڀ بٺلّٖ ٶةڂلر جرلمإ    ، بٺ نڀ پځ ؾٗلځ أٲٻلرع  
پنَلل  جللځ ٯّٿللم جللځ ، وألقللٹ ٮراللة بجللځ ٦للٽّ ڂٯُلل ، پللځ بٺٟة٦للد
يلد ٺنيقلسني٬   وٶةڀ بٺُحث س ٦ًٸ بٺٯسؽ ههب ٦ځ ْ ر جى، اٺرةٌ

                                                 

ملعٜس َٔ ايتفاقٌٝ سٍٛ غع٠ٚ اـٓسم ٜٓعط: املػعٛزٟ، َطٚز ايصٖب، ( 1

ابٔ سٝإ، املكتبؼ ; 156فٍٗٛ، أخباض فُٛع١، م; 4/192-193

، ابٔ اـطٝب، أعُاٍ 437-436ّ (، م941-912ٖـ/ 330-300)يًشكب١ )

 .1/363املكطٟ، ْفح ايطٝب، ; 37-36، م2األعالّ، م

غامل، ; 39-38ّ (، 941-912ٖـ/ 330-300)يًشكب١ املكتبؼ )ابٔ سٝإ، ( 2

 .256تاضٜذ املػًُني، م
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، پٟللى٬ جللځ پنَلل  جللځ نع بٺ للنڀ  ، ب٩ّللةوع جر لل  وجللّٙ بجللځ ٦ٿّلل   
، ووٖللٯ  جسؿةپٻلل  وأنبإ، وبَللس٧مبا پٟللى٬ بٺ ةٖللى ٺللميځ بهلل ٦ٻرلل  

ٮٷسللث بٺ ةٖللى ٺللميځ بهلل ا  بٺللنييى بٺٳةئللم أ٦ّللم جللځ ٯّٿللم جللځ    
ٮةَسحةڀ ٺ  پلځ ٦لنظ بٺٯلسؽ جلځ ٸّرل  وڂٷنجل        ، اٺرةٌ جةٺ ٣ى جر اٿة
وبٺح٧طللد جلل  ّٚٿرلل٥ أهٻلل  ا    ، بٺلل  ٦للځ پ٧ٳٻلل   پللة أوغللث ٦ًٺلل  واڂً 

وجٳللي ، (1 (وزٗللرّ٘ پللة ٶللةڀ س يللمإ ا  ٦ةپللٹ بٺُللٻٟةڀ    ، ب٪ّٛللىخ
 .  (9 ټ944هل/ 333پٟى٬ جځ نع بٺ نڀ س ٦ٿٻ  ؾس  وٮةز  َ د

  زنٚؽ ب٬ّٗةلو ب٬ّسنٮىخ پځ ؾٷٽ پمي د وجهخ ج٧لم وٮلةخ پٟلى٬    
-357  ٗلى جځ پنَ  جځ نع بٺ نڀ ؾس  زلنن ب٫ّٻرٯلد ب٪ّٷلٽ ب٬ُّس   

وٺ٧ٻاة ؾُٷٿر پځ ٲحٹ أَىخ جلّٗ نع بٺ لنڀ   ، ټ(976-961هل/ 366
هللل/ 363وٲللم أْللةو بجللځ ؾرللةڀ ا  أڂلل  س َلل د  ، قللنيٸ زٻللٵ ب٬ّللمخ

ټ زن  پٟى٬ جځ ا٨ّة٦رٹ جځ ٦ةپى جځ نع بٺ نڀ ؾٗځ وجلهخ  973
0 غلةا س نٺلٵ جلةٺٳنٸ    ان، وأٚر٭ اٺر  أٶطى ؾٗنڀ ْ سّّيد وٲىبهة

ة٦رللٹ جللځ ٦للةپى جللځ نع بٺ للنڀ ٦ٻلل     وٮرلل  َللػٹ ٬ّٟللى٬ جللځ ا٨ّ   
    (3 وأٚر٭ اٺر  أٶطى ؾٗنڀ ْ ر جىيد وٲىبهة(، ؾٗ  ، وجهإ

س ( ټ1771-976هللل/399-366 و٦ للمپة جللىي ب٬ّ ٗللنو جللځ أجللي ٦للةپى 
لقٻر أَىخ جّٗ ( ټ1778-976هل/399-366 ٦ام ب٫ّٻرٯد هٓةټ ب٬ّئيم

                                                 

 . 457ّ (، م 941-912ٖـ/ 330-300املكتبؼ )يًشكب١ ( 1

غامل، ; 39-38ّ (، 941-912ٖـ/ 330-300يًشكب١ ابٔ سٝإ، املكتبؼ )( 2

 .256تاضٜذ املػًُني، م

 . 150ّ (، م 974-970ٖـ/ 364-360املكتبؼ )يًشكب١ ابٔ سٝإ، ( 3
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ة و٢ٻنب ٸّٷٿلنڀ پ ٟٳلد ْل سّّيد ٶٻلاة ّٝلة ٮرال      ، نع بٺ نڀ س قمپس 
، ان ٢اى قنيٸ ههإ ب٬ّلمخ أؾلم أٮىبلهلة يلم٦  ٦حلم بٺلى٦ّځ      ، وجهخ

وٲلم أْلةو بجلځ    ، (1 ويحمو أڂ  بجځ پٟى٬ جځ ا٨ّة٦رٹ جځ نع بٺ لنڀ 
0 م ب٬ّ ٗلنو جلځ أجلي ٦لةپى جٳنٺل      ب٫ّٟرث ا  لوو ههإ بنَلىخ س ٦ال  

وال ڂحةهل  اال س لوٺلد ب٬ّ ٗلنو ٯّٿلم جلځ أجلي          يٷځ ٭ّٽ ويةَلد  
وبَللسٳىوب جٷللنوخ ، ٩ّرللنِوٲللةلوب ب، وبْللساىوب ٮٯراللة زٳللمپنب، ٦للةپى
ٕ       ، (9 (ْ سّّيد ٮلبڀ  ، وٳّځ ال ڂسٯلٱ پل٥ پ٣٧لٽ پلة غلةا س هلهب بٺل 

وٶةڀ ٭ّٽ ٢انو پاٽ أيةټ ، جّٗ نع بٺ نڀ لقٻنب بنڂمٺٍ پ ه بٺٯسؽ
بنپّ٘ ٯّٿم جځ ٦حم بٺى٦ّځ بٺطةڂي ضٽ بنپّ٘ ٦حلم بهلل جلځ ٯّٿلم    

٪ٽ پځ بڂسًب٦ل  پمي لد أٲٻلرّ    وؾس  أيةټ ب٫ّٻرٯد بٺ ةٖى ٮان ٦ٻ  بٺى
ضلٽ  ، پ اٽ اال أڂ  و٥َ پلځ ڂٯلنن ب٬ّٟلى٬ جلځ پنَل  جلځ نع بٺ لنڀ       

٦ةلوب پىخ أقلى  ا  بٺ٣النو أيلةټ ب٫ّٻرٯلد ب٪ّٷلٽ ب٬ُّس ٗلى ضلٽ أيلةټ         
ؾسل   ، ٶةڂر ٭ّٽ ؾٗلنڀ ْل سّّيد ٥ّر٧الة   ، ب٬ّ ٗنو جځ أجي ٦ةپى

أٖحؿر س ٦ٗى لوينيذ بٺٟنبئ٭ لوٺد ق٧ٛر ٭ّة پ٣٧ٽ پ لةٞٱ  
اال أڂ ة ڂسٯٱ پل٥ ج٧لٙ پلةول س ڂلٕ بجلځ      ، ى بنوَٝ بنڂمٺُيبٺط٫

ب٫ّٟرث أ٦نيإ پځ أڀ بجلځ أجلي ٦لةپى پٷّلځ ٭ّلٽ س پ ٟٳلد ْل سّّيد        
 .  وپاّم ٭ّٽ بٺُحرٹ ٺسٷنڀ ٭ّٽ لوٺد ٮرٿة ج٧م َٳنٜ بٺموٺد بٺ٧ةپىيد
، وس جمبيللللد بٺٳللللىڀ ب٫ّللللةپٍ ب٭ّػىع/ب٪ّللللةلع ٦ٓللللى ب٬ّللللرنيلع

ٮح٧لم  ، ڂلمٺٍ أَلىخ جلّٗ نع بٺ لنڀ    قمپر بنوٚة٤ بٺُرةَرد س بن
                                                 

 .96عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م( 1

 . 177، م2أعُاٍ األعالّ، م( 2
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ان ، َٳنٜ بٺموٺد بٺ٧ةپىيد ؾةٮ٣نب ٦ٻ  أپنيٶاٽ س پ ٟٳلد ْل سّّيد  
ج٧لم  ، بٳّةي ٦حلم بٺلى٦ّځ جلځ نع بٺ لنڀ ا  ب٫ّٻرٯلد َلٻرٿةڀ ب٬ُّلس٧ّٙ       

وپ لاة أقله   ، أڀ ٲىّت اٺر  بٺّّجى وقٟث ٺ  س پمي د أٲٻرّ ٮنالإ ايةهلة 
د ْلل سّّيد ّٝللة ٮراللة  يسنَلل٥ ؾسلل  ٚللٽّ ا  ڂٯللننإ پ٣٧للٽ ؾٗللنڀ پ ٟٳلل   

وٶةڀ نٺلٵ جلم٦ٽ وزؤيرلم پلځ ب٫ّٻرٯلد ب٬ُّلس٧ّٙ بٺلهع پل ع         ، پمي د وجهخ
وج٧لم  ، (9 وزحد بٺلنيبوخ  (1 ٸّر  جځ ا٨ّة٦رٹ جځ نع بٺ نڀ ب٬ّٻٳث جة٬ّؤپنڀ

نٺٵ أقه ٞٿنؼ ٸّر  جځ ا٨ّة٦رٹ جځ نع بٺ نڀ يًلبل ويسن٥َ ؾسل   
   .(4 وأٖحؿر پٳىبً ٪ّٷٿ  (3 ٚٽ اٺر  پمي د ٞٻرٟٻد

ټ ٮكٻٯلل  س ب٪ّٷللٽ 1774هللل/467زللنس ب٬ّللؤپنڀ جللځ نع بٺ للنڀ َلل د 
، وٶلةڀ ْكٗلةً غلةهنيً جٓلئوڀ ب٪ّٷلٽ     ، ؾٯرمإ ٸّر  ب٬ّٻٳث جةٺٳلةلو 
0 وٖللٯ  بجللځ جُللةټ جٳنٺلل ، وٚلل٧ر٭ بإلوبلخ، و٦للميٽ ب٫ّللّّخ وبٺٷٯللةاخ

، (5 (...يٻؿلٽ    َلم   واڀ، ي٧لًټ    ؾًټ اڀ، ٲّّإ پځ أغّْٶةڀ  

                                                 

-435سهِ و٢ٝ  بٔ شٟ ايٕٓٛ املًكب باملإَٔٛ َس١ٜٓ طًٝط١ً يًُس٠ )( 1

ّ( ٚزخٌ يف ْعاع َع غًُٝإ بٔ ٖٛز سانِ غطقػط١ 1074-1043ٖـ / 467

ٍٚ مبًو سٍٛ بعض املٓاطل اؿسٚز١ٜ ٚالغُٝا ٚازٟ اؿذاض٠، ٚاغتعإ األ

قؿتاي١ ٚايجاْٞ مبًو ْافاض، فاغتػٌ ًَها ايٓكاض٣ شيو أسػٔ اغتػالٍ َا 

أغِٗ يف إنعافُٗا ٚإْٗاى قٛاُٖا، ٜٓعط: ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، 

 .  178-177، م2ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، م; 3/281-282

 .96عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م; 143-142/  7ابٔ بػاّ، ايصخري٠، ( 2

 .177، م2ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، م( 3

 .173، م2ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، م( 4

 . 7/105ايصخري٠، ( 5
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پلة  ، جُلحث َرةَلس  ب٫ّةٞالد   ، إ ٶطّ٘بًوٲم زمهنوذ بنوٚة٤ س ٦ام
 .  (1 أل  ا  ٶطىخ ب٪ّىٶةذ وبٺٯّٕ

ويحمو أڀ پمي د وجلهخ زلن  ؾٷٿالة س أيلةټ بٺٳلةلو جلځ نع بٺ لنڀ        
ٮٳلم أْلةو بجلځ بالجلةو ا  أڀ أجلة ْلػة٤ أوٲلٽ جلځ ٺحلنڀ          ، (9 ج ن ٺحنڀ

اال أڀ جلّٗ ٺحلنڀ   ، (3 ٶةڀ وبٺرةً ٦ٻ  پمي د وجهخ ٺٻٳةلو جځ نع بٺ لنڀ 
ٮلّٔلع  ، نب بٺٳةلو جځ نع بٺ نڀ س َرةَس  ب٬ّار د پ٥ بٺ ٗلةو  ٦ةوٚ

بنوٚلللة٤ س پمي لللد ٞٻرٟٻلللد ٮُلللؽ بالللةٸ أپلللةټ بٺ ٗلللةو  بنَلللحةڀ    
Castillaٮٷسللث بٺٳللةلو ا  پٻللٵ ٲٓللسةٺد   ، جةٺسللمقٹ س ْللئوٶّة 

 4) 
يٟٻللث ، ټ(1178-1765هللل/ Alfonso IV 458-579بٺٯنڂُللن بٺُللةلٌ 

اال أڀ ، ٻلل  بنپللنو س ٞٻرٟٻللد پ لل  ب٬ُّللة٦مخ پللځ أغللٹ بٺُللرٟىخ ٦  
وجةٺسلةن يلئلع   ، بنقّ٘ بّْٜٔ پُة٦مز  پٳةجٹ زٳميٽ ب٬ّةٸ بٺنييټ ٺل  

0 ْلةو اٺرل  بجلځ بٺٷىلجلنٌ جٳنٺل      وهلهب پلة أ  ، نٺٵ ا  اوهلةٰ بٺى٦رلد  
ي٧ٻٿ  ّٝلة  –يٳٗم ج  بٺٯنڂُن بٺُةلٌ–ٮٷسث بٺٳةلو ا  بٺٯ ّ، ... 

غل  انّ پلةالً اڀ   ٮىبغ٧  أڀ و، ويى٪ث أڀ ينغ  اٺر  ٦ُٷىبً، غى 
وٶلةڀ أَلىّ   ، واالّ َلٻٿسٵ ن٦لمبئٵ  ، ٶ ر زىيم بٺمٮة٤ ٦ځ أٳّةئلٵ 

                                                 

 . 108عٓإ، زٍٚ ايطٛا٥ف، م( 1

ٜٓعط: ابٔ ، ٚيبٕٛ تعين ايص٥ب األْسيػٞ، ٜطدع ْػب بين يبٕٛ إىل املٛيسٜٔ( 2

 .82ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م

 .2/169اؿ١ً ايػريا٤، ( 3

، قؿتاي١ قاعست٘ األْسيػ١ٝ األعُاٍ َٔ عٌُشنطٖا اؿُريٟ بكٛي٘: )( 4

 اؾٓٛب د١ٗ يف ايؿاضات املػ٢ُ اؾبٌ خًف َا: ٚقايٛا بٗا، ايعٌُ مسٞ

(، ايطٚض  قؿتاي١ ٜػ٢ُ ايؿُاٍ د١ٗ َٔ اؾبٌ خًف َٚا، اؾباْٝا ٜػ٢ُ

 .482املعطاض، م
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ٮلر٧ّٙ هلهب ٦ٻل     ، ْيا ٦ م بٺٯل ّ ٮس لد زٳل٥ جلّٙ بٺلنالخ ب٬ُّلٻٿّٙ      
ٞٿ٧للةً پ لل  أڀ ، ٮرُللسػٻث جللهٺٵ أپللنب٭ّٽ، وهللهب ٦ٻلل  هللهب، هللهب
ٮٻٿلة   يٳلٽ بٺٳلةلو ّٝلة وَلٽ      ، ٮر٣ٯى هن ّٝٻٵ ب٩ًّيىخ ٶٻلاة ، ي٧ػًوب
وٲللةٸ ، ٥ّل٥ بٺى٦رللد وأهلٹ ب٪ّٛلى و٥ّرلل٥ بٺ٧ٿلةٸ    ، ځ ب٬ّللةٸ٦ٻرل  پل  
، أٲُلللٽ نڀ   ٠ّٛلللىوڂي هلللهب ب٬ّلللةٸ بٺلللهع ٞٻلللث س ب٪ّلللّٙ 0 ٭ّلللٽ

 .  (1 (ر٥ پځ ٦ مٶٽ پځ بٺ٧رةٸ وبٺح ّٙنغ٧ٻځّ ٦ مإ وه ةً ٥ّ
اڀ ههب بإلغىبا بٺهع ب١ّهإ بٺٳةلو جلځ نع بٺ لنڀ   يٷلځ پنٚل٥     

ي ْللػة٤ أوٲللٽ جللځ  وپ للاٽ بٺٳةئللم أجلل ، وٚللة پللځ ٲحللٹ ج٧للٙ بٺٳللةلخ  
وٲلم أْلةو   ، أقن ؾةٶٽ پمي د وجهخ أجن وهلث ٦لةپى جلځ ٺحلنڀ     (9 ٺحنڀ

ٮٻللٽ ٷّحل  أؾلم ّٛللى٬ ٪لّ٘ بٺٳةئللم    0  ا  نٺللٵ جٳنٺل  بجلځ بٺٷىلجلنٌ   
ووّٝة ، ٺٳم قٻ٧ر ڂٯُٵ ّٝة ٲٻر0 ٮبڂ  ٲةٸ ٺ ، أجي ْػة٤ بجځ ٺحنڀ
ووأوب أڂل  ال ّٟلث   ، ٮٯُلمذ ڂٯلنٌ ب٩ّٿة٦لد   ، أيپ٧ر ٦ٻر  و٦نٺلر 

ٮٻٿللة ْلل٧ى ، (3 ٮؤڂٯللهوب س بٺُّللى ا  بجللځ بنٮٟللٍ، ٞة٦للد ٦ٻللراٽ ٺلل 
ٮٳٗللم وجللهخ ٮ للةوأإ  ، ٮللىّ ٺللرنيً ج٧ٿةٺلل  و٥ّٻللد پةٺلل    ، جللهٺٵ بٺٳللةلو 

ولقللٹ بجللځ بنٮٟللٍ ٞٻرٟٻللد و  يٷللځ ٺٻٳللةلو ، ٖلةؾحاة بجللځ وهللث 
ٮػلةا ج ٯُل    ، ٮٷسث اٺر  وبَس ٗى جل  ، ڂةٖى وال پٻػؤ ٪ّ٘ بٺٯ ّ

                                                 

 .82-81تاضٜذ األْسيؼ، م( 1

اع أضقِ بٔ يبٕٛ إىل املٛيسٜٔ، ٚيبٕٛ تعين ايص٥ب ٜطدع ْػب ايكا٥س أبٞ ؾذ( 2

 .82ّ، ٜٓعط: ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م1088ٖـ/481األْسيػٞ، ٚتٛيف غ١ٓ

ٖـ/ 464ٖٛ عُط املتٛنٌ بٔ األفطؼ، سهِ بطًٝٛؽ ٚغطب األْسيؼ غ١ٓ ( 3

ّ إش اتُٗٛٙ مبطاغ١ً 1095ٖـ/ 488ّ، ٚقتٌ ع٢ً أٜسٟ املطابطني غ١ٓ 1071

 . 83، ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، ماألعسا٤
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٦ٻلل  ٯّةٖللىخ ٞٻرٟٻللد ؾسلل    ٮسٻٳللةإ بٺٳللةلو وبزٯٳللة، س أَللى٤ وٲللر
٦ٻ  أڀ ٷ٧ّٹ ٥ّرل٥ أپنب٭ّلة   ، ٹّىظ ٦ اة بجځ بنٮٍٟ ويٗىٮاة اٺر 

ّ   ، س يميل    (9 وؾٗلځ ٲنويلد   (1 ب٦ٟلّٗ ؾٗلځ َلىيد   0 ٮٳلةٸ ٺل  بٺٯل 
ٮؤلقلٹ ٮراٿلة بٺٻ٧لّٙ ضٳةزل  س ب٪ّلّٙ وؾٗل اة       ، ٮؤ٦ٟة ة ٺل  ، وه ةً

 و٦ٻر  ٮلبڀ جلّٗ ٺحلنڀ پلځ ؾٷلةټ وجلهخ وٲٯلنب ٚلم        ، (3 أْمّ ٠ّّٗٙ(
 .  َرةَد بٺٳةلو جځ نع ووٮٛنب بَسٳحةٺ  ٦ مپة أقىغ  أهٹ ٞٻرٟٻد

وج٧مهة ٢ّٷځ بٺٳلةلو ُّٝلة٦مخ پٻلٵ ٲٓلسةٺد بٺٯنڂُلن بٺُلةلٌ پلځ        
ټ وبَلللس٧ةلخ 1781هلللل/ 474بٺلللمقنٸ ا  پمي لللد ٞٻرٟٻلللد ونٺلللٵ َللل د 

    .  (4 ب٪ّٷٽ ٮراة
و  زٓللى ب٬ّٗللةلو ب٬ّسللنٮىخ ج٧للم نٺللٵ ا  پٗللّ٘ أجللي ٦للةپى جللځ       

ؽ أڂ  بَسٿى س ؾٷلٽ وجلهخ ؾسل  وٮةزل  بٺلّٖ   زٓلى       وبٺىبغ، ٺحنڀ
وٺٷللځ بجللځ بالجللةو أْللةو ا  أڀ بٺٳةئللم ، پٗللةلوڂة ب٬ّسللنٮىخ ا  زةوٹّاللة

أجي ْػة٤ جځ ٺحنڀ ٶةڀ وبٺرلةً ٦ٻل  وجلهخ وأڂل  زلنس ٲحلٹ وٮلةخ أقرل          
                                                 

شنطٖا ٜاقٛت بًفغ غطت١، ٖٚٞ َس١ٜٓ باألْسيؼ َٔ أعُاٍ ؾٓترب١ٜ، ( 1

 .  142بٝٓٗا ٚبني طًٝط١ً عؿطٕٚ فطغدًا، األْسيؼ َٔ َعذِ ايبًسإ، م

ٖٚٞ َٔ َسٕ غطب األْسيؼ مشاٍ ْٗط تاد١، ٚتعس َٔ أسكٔ املعاقٌ، ( 2

ٚتؿتٗط بإْتاز ايفٛان٘ َٚٓٗا ايهطّٚ ٚايتني،  ٚأسػٔ املٓاظٍ نجري٠ اـريات،

 . 21ابٔ غايب، فطس١ األْفؼ، م; 2/547ٜٓعط: اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام، 

ٚملعٜس َٔ ايتفاقٌٝ ٜٓعط: ايعُاٜط٠، َطاسٌ ; 83-82تاضٜذ األْسيؼ، م( 3

 .110غكٛط ايػٛض األْسيػ١ٝ، م

-78ٜذ األْسيؼ، مابٔ ايهطزبٛؽ، تاض; 163- 7/150ابٔ بػاّ، ايصخري٠، ( 4

 .2/13ابٔ غعٝس، املػطب، ; 83
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بٺللهع زللنس ج٧للم   Lorcaأجللي ٯّٿللم ٦حللم بهلل جللځ جللنڀ وبن ٺنوٲللد   
، (1 جٳٻرلٹ -ټ1786هلل/ 479ؾلمضر َل د  بٺّٖ –Sagrajasپ٧ىٶد بٺًالٲد 

وهللهب ي٧للّٗ أڀ أجللة ْللػة٤ جللځ ٺحللنڀ زللن  وجللهخ ج٧للم وٮللةخ  ، (1 جٳٻرللٹ
وأڀ ؾٷٽ پمي د وجهخ بَسٿى س أيمياٽ ؾسل  وٮلةخ   ، أقر  أجي ٦ةپى

 .بنقّ٘
ؾسل  َلٳنٜ   ، وٺ٧ٹ پمي د وجهخ بَسٿىذ ٠ّر ؾٷٽ جّٗ ٺحلنڀ 

بجلځ بٺٷىلجلنٌ ا  نٺللٵ    ٮٳلم أْلةو  ، (9 ټ1785هلل/ 478ٞٻرٟٻلد َل د   
، ٻّلف جؤڂٯل   ، و٬ّة ؾٗٹ بٺٟة٪رد بٺٯ ّ ٺ٧ ل  بهلل جٟٻرٟٻلد  0  ٺ جٳن

ٮٓځ ٪ةوبز  ٦ٻ  ٥ّرل٥  ، ووأ  أڀ يپةټ بنڂمٺٍ ٲم ؾٗٹ س ٶٯ 
ؾسللل  ٮلللةي جةَلللكنئ ٥ّرللل٥ أٲٟلللةو بجلللځ نع بٺ لللنڀ       ، أ٦ٿة٭ّلللة

وبٺٳللللى  ، َللللن  بٺح رللللةذ ، ونٺللللٵ ٤ّللللةڂّٙ پ للللّّبً  ، وبَساٗللللة٭ّة
 (3 وٮؿللٕ بٺٻللع، خوؾللةي پللځ وبلع ب٪ّػللةوخ ا  ٞٻللحّ٘، ب٧ّ٬ٿللنوبذ

وبٺلىبغؽ أڀ بٺٯنڂُلن بٺُلةلٌ َلةو٤     ، (4 (..،.وأ٦ٿةٸ ْ سٿىيد ٶٻلاة 
جةالَلسرنيا ٦ٻل  پمي للد وجلهخ پحةْللىخ ج٧لم ٞٻرٟٻللد ونٺلٵ نڀ وبٺراللة      

                                                 

 . 2/169اؿ١ً ايػريا٤، ( 1

ملعٜس َٔ ايتفاقٌٝ عٔ غكٛط طًٝط١ً ٜٓعط: ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ ( 2

-300ابٔ األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م; 85-84الْسؽ، م

 .4/352املكطٟ، ْفح ايطٝب، ; 6-2/5ايصٖيب، زٍٚ اإلغالّ، ; 302

فشل ايًر ٖٛ َٛنع بٓٛاسٞ غطقػط١، ٜٓعط: ابٔ سٝإ، املكتبؼ ( 3

 . 362ّ( م 974-970ٖـ/ 364-360)يًشكب١ 

 .87ابٔ ايهطزبٛؽ، تاضٜذ األْسيؼ، م( 4
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بٺٳةئم أجي ْػة٤ جځ ٺحنڀ ٶةڀ پځ ب٧ّ٬ةوّٚٙ ٺُرةَد بٺٳةلو جلځ نع  
وٺ٧للٹ بجللځ ٺحللنڀ ٦ٿللٹ ٦ٻلل  پٳةوپللد بٺ ٗللةو  پللة لٮ٧اللٽ        ، بٺ للنڀ
وڂىغؽ أيٛةً أڀ أجة ْػة٤ جځ ٺحلنڀ َلٳٝ   ، رٹ جةؾسنيٸ وجهخجةٺس٧ػ

ْارمبً وهن يمبٮ٥ ٦ځ پمي د وجهخ ان وضةإ بٺٓة٦ى أجن ٦رُ  ٺحلنڀ جلځ   
 0جٳٗرمخ ٲةٸ ٮراة (1 ٦حم بٺ٧ًيً جځ ٺحنڀ

ــٌ ــطف قــ ــاّ يكــ ــاٖٞ َشا مل اي شُــ  ايتٓــ

     
 

ــٞ تًكٝــــو ف ــــٞ  ٖ ٞ بٗــــص٣ يــ َٚا ــس   ايــ

 

 
    ٞــــــــ َٜه ف ََــــــا ٚأضقــــــِ َعــــــاَط ف ــــــٞ َٕإ

   
 

َٗــــــــال    (2)٘ــــــــــــ اي ِإي  عبــــــــس  أبكٝــــــــت  ف 
  ٘   بـــــ اي دط أغـــتسفع  نٓـــت  بعـــس  فبـــ

     
 

ــ٢ ٚأغــــــــطٛ  ــسا عًــــــ ــ ايعــــــ  ٞـٚأباٖــــــ
ــا ٚايف مشـــــــــــؼ أ ٟ  َٗـــــــــ ِٝ  ً ـــأف َع   ٍٛـــــــــــ

     
 

 ٌّ ــ ــٛاٖٞ ععا٥ُـــــــٞ غطبـــــــٞ فـــــ  (3)ْٚـــــ
غللىذ ٮرٿللة ج٧للم ج٧للٙ بحملللةوالذ پللځ ٲحللٹ ب٬ُّللٻٿّٙ الَللس٧ةلخ     
 Almoravidesٮح٧لم ٦حلنو ب٬ّلىبجّٟٙ    ، ٯٻلؽ پمي د وجهخ اال أٶّلة   ز 

                                                 

نإ َٔ أقشاب ايكازض بٔ شٟ ايٕٓٛ نإ تٛىل ايكها٤ يف بًٓػ١ٝ أٜاّ أبٞ ( 1

فا٠ ابٔ عبس بهط بٔ عبس ايععٜع، ثِ غازض أبٛ عٝػ٢ بٔ يبٕٛ بًٓػ١ٝ بعس ٚ

ّ إىل َطبٝطط، ٜٓعط: ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، 1085ٖـ/ 478ايععٜع غ١ٓ 

 .377-2/376ابٔ غعٝس، املػطب، ; 2/167-171

 عبس اإلي٘ ٖٚٛ أخٛ نٌ َٔ  أبٞ عاَط بٔ يبٕٛ ٚأبٞ ؾذاع بٔ يبٕٛ، ( 2

 .2/169ابٔ االباض، اؿ١ً ايػريا٤، ( 3



217 

Los
ؾللةوٺنب بَللّٔغة٤ ج٧للٙ ب٬ّللمڀ بٺللّٖ َللرٟى      ، ا  بنڂللمٺٍ (1 

ٮح٧للم بڂسٗللةوهٽ بٺٷللحّ٘ ٦ٻلل    ، ٦ٻراللة بٺ ٗللةو  وپ للاة پمي للد وجللهخ   
٢ّٷلللځ  (9 ټ1177هلللل/571بٺٳلللنبذ بٺ ٗلللىبڂرد س پ٧ىٶلللد أٲٻلللرّ َللل د    
أقللى   وبَلّٔغة٤ پلمڀ  ، ب٬ّىبجٟلنڀ پلځ بَلّٔغة٦اة س بٺُل د ڂٯُلاة     

ان ، اال أڀ نٺللٵ   يُللسٿى ٞللنينيً ، (3 و٪ّ٘هللة( ٲنڂٳللد پطللٹ ٲنڂٷللد 
وٱّة ينٚؽ يئيم نٺٵ پلة  ، َى٦ةڀ پة ب بَّٔغة٦اة پځ ٲحٹ بٺ ٗةو 

نٶىز  بٺىوبيد بٺ ٗلىبڂرد پلځ أڀ بنپلّ٘ زةْلٯّٙ جلځ ٦ٻلي جلځ ينَل٭         
ټ جةغسرللةؼ أوبٚللي جٻللمزي وجللهخ وأوب٪للنڀ     1137هللل/ 539ٲللةټ س َلل د 

Aragon ضللللٽ لقللللٹ ٲنڂٳللللد ، ٿللللةٸ پٳة٧ٞللللد ٲنڂٳللللدو للللة پللللځ أ٦
 .  (4 وٶةڀ أهٻاة ٲم أ٦ٻ نب ب٫ّىوظ وبٺطنوخ، وأق٧ٛاة

                                                 

 = قب١ًٝ ملت١ْٛ، إسس٣ بطٕٛ قٓٗاد١ َٜٔطدع تأغٝؼ ايسٚي١ املطابط١ٝ إىل( 1

ّ ع٢ً أغاؽ ايعكٝس٠ 1048ٖـ/ 440ايرباْؼ، ٚقس قاَت ايسع٠ٛ املطابط١ٝ غ١ٓ =

ايس١ٜٝٓ اإلغال١َٝ ع٢ً ٜس عبس اهلل بٔ ٜاغني اؾعٚيٞ، ٚقس تععُت قب١ًٝ ملت١ْٛ 

، اؾٗاز هلصٙ ايسع٠ٛ يف بالز املػطب أٚاًل ثِ األْسيؼ بعس شيو، ٜٓعط: ابٔ األثري

ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 310 -291األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

 .127-122ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ املططب، م; 4/7-111

ملعٜس َٔ ايتفاقٌٝ عٔ َٛقع١ أقًٝـ ٜٓعط: ابٔ ايكطإ، ْعِ اؾُإ، ( 2

ابٔ أبٞ ظضع، األْٝؼ ; 50-4/49ابٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ; 66-64م

عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف ; 124-1/122أؾبار، تاضٜذ األْسيؼ، ; 160املططب، م

 .537-536، م 1األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م

 . 66، م1عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م( 3

 .143، م1عٓإ، زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م( 4
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Almohades Losوس بٺ٧الللم ب٬ّنؾلللمع  
ؾلللةوٸ بنقّ٘يلللځ  ، (1 

وٱّة ْػ٧اٽ ٦ٻ  نٺٵ هن ٲموټ ، بَّٔغة٤ پمي د وجهخ پځ بٺ ٗةو 
ج٧للٙ ي٦ٿللةا وٲللةلخ پ ٟٳللد بٺٓللىٰ بنڂمٺُللي واٲّللةلإ ا  ب٫ّٻرٯللد       

س پمي لد  (ټ1184-1169هلل/ 587-558 م ب٬ّلئپځ ب٬ّنؾلمع  ينَ٭ جځ ٦حل 
Sevillaاْحرٻرد 

ټ أض لةا ٦حلنوإ   1171هلل/ 567س پُساٹ وپٛةڀ َ د (9 
وأيلموب و٪حسلاٽ ٦ لم    ، پځ ب٫ّ٬ىت ا  بنڂمٺٍ ٺ٫ى٘ بٺ٫ًو وب٩ّالةل 

ب٫ّٻرٯلللد جٛلللىووخ أڀ يٳلللنټ ّٝاة٥ّلللد پلللځ غلللةووهٽ پلللځ بٺ ٗلللةو       
ونٺلٵ  ، بذ همٮةً ٭ّلهإ ب٪ّٿٻلد  وأْةووب ا  پمي د وجهخ جةٺه، بنَحةڀ

ويحمو أڀ ٞٻحاٽ ههب جُحث پلة زٓلٷٻ    ، ٺ٧ٛ٭ ٠ّٗر ة٣ّة وأَنبوهة
وهللن پللة ْللػ٥ ب٫ّٻرٯللد  ، بٺٳللنبذ بٺ ٗللىبڂرد ٮراللة پللځ قٟللى ٦ٻللراٽ  

وٲللم ، ب٬ّنؾللمع جسؿٳرللٱ هللهإ بٺى٪حللد وا٦للمبل ٦ّٻللد ٶللحّ٘خ جةّٟةهاللة  
و٬ّلة ٶةڂلر ٖلحرؿد    0  ٵ بجځ أجي ٖةؾث بٺٗنيخ جٳنٺل  أْةو ا  نٺ

وٸ يللنټ پللځ ْللاى وپٛللةڀ ب٬ّللئوـ ب٬ّللهٶنو جٷللى أْللرةـ ب٬ّنؾللميځ       أ
أ٦للللًهٽ بهلل و٥ّرلللل٥ بٺ للللةٌ وٞٻحلللل  ب٪ّٛللللنو جر٧للللد أهللللٹ بٺٓللللىٰ 

                                                 

سطن١ ز١ٜٝٓ ظٗطت يف بالز املػطب تععُٗا قُس بٔ عبس اهلل بٔ  املٛسسٕٚ( 1

تَٛطت املًكب باملٗسٟ ايصٟ ٜٓتُٞ إىل قب١ًٝ َكُٛز٠ ايرببط١ٜ، غع٢ 

 =املٛسسٕٚ إىل إْٗا٤ سهِ املطابطني يف املػطب ٚاألْسيؼ، ٚفعاًل متهٓٛا َٔ

ّ، ٚأسهُٛا غٝططتِٗ 1146ٖـ/ 541شيو إش زخًٛا عاقُتِٗ َطانـ غ١ٓ =

ٗا، ٚبعسٖا مت عبٛضِٖ إىل األْسيؼ، ملعٜس َٔ ايتفاقٌٝ ٜٓعط: ابٔ عًٝ

املطانؿٞ، ; َٚا بعسٖا 320األثري، األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م

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

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تبعس عٔ قططب١ مثإْٛ َٝاًل، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض ( 2

 . 58ملعطاض، ما
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ٮؿللّٙ غٻللٍ ب٫ّٻرٯللد أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ وٚللي بهلل ٦ لل  س   ، ب٬ّللهٶنويځ
، (1 ٮّٻُ  بٺ٧ةن بٺٷىيٽ قىظ بٺلنييى أجلن بٺ٧لنيا الويلٍ جلځ غلةپ٥      

ٮلمقٻنب وَلٻٿنب َللنيټ   ، يميل  وب٬ّطلنٸ جلّٙ   ، وأپلىهٽ جةٺلمقنٸ ٦ٻرل    
ضللٽ جللةي٧نب وبؾللمبً ج٧للم  قللى وزٳللمپاٽ ْللركاٽ أجللن ٦طٿللةڀ  ، ٥ّة٦للد

وبٺسًپلنب  ، ٧َرم جځ ٦رُ  ٶحّ٘ بنغ لةل ب٬ّلهٶنويځ وٖلةؾث بٺط٫لى    
، ٮٻٿة أٶٿٻنب جر٧ساٽ وبٞٿؤڂنب ٮّٻُلاٽ ، ووبٖٻنب ب٩ّٿة٦د، بٺٟة٦د

ب أڀ و٪حنب ا  ب٫ّٻرٯد س ٪ًو پځ غلةووهٽ پلځ جلنيل بٺ ٗلةو  وجر لن     
ان هلللي ؾميطلللد بٺح رلللةڀ ٲىيحلللد   ، پمي لللد وجلللهخ أيُلللى بٺلللحنيل ٺٻٯلللسؽ  

، وأٶّة لوڀ جةت وال ؾػلةت ، اڀ َنوهة ٪ّ٘ ٱّس 0٥ وٲةٺنب، بإلَٷةڀ
وو٦لمهٽ س  ، ٮ٧ًټ وٚي بهلل ٦   س ڂٯُ  ٦ٻ  ٲحنٸ وأياٽ وو٪حساٽ
ٺٗلنټ جةٲّلةي   ههب باٻلٍ بٺ٧لةن ٦ لم بڂٳٛلةا ْلاى وپٛلةڀ ب٣٧ّ٬لٽ جة       

    .  (9 (..،.٦م٣ّٽ ووأياٽ
و٦ٻ  اضى نٺٵ غاً ب٫ّٻرٯد ٦ّٻد ٦ُلٷىيد ٶلحّ٘خ قىغلر پلځ     

هللل/ 567پمي للد اْللحرٻرد يللنټ بالضلل ّٙ ب٪ّللةلع ٦ٓللى پللځ ْللنبٸ َلل د     
ج٧لمهة ٪لةلو ٲىٞحلد    ، ٮنٖٻر ا  ٲىٞحد س بٺُةج٥ ٦ٓى پ ل  ، ټ1171

وقني٭ّة ٢ّٷځ پلځ  ، وأقه ي سٳٹ پځ پٷةڀ ا   قى لبقٹ بنڂمٺٍ
ج٧لمهة َلةو   ، ةڂلر زةج٧لد ا  بٺ ٗلةو    بٺُرٟىخ ٦ٻل  ٦لمخ ؾٗلنڀ ٶ   

                                                 

شنطٙ ابٔ اـطٝب أْ٘ َٔ ٚظضا٤ اـًٝف١ املٛسسٟ ٜٛغف بٔ عبس املؤَٔ، ( 1

 .4/307اإلساط١، 

 .509-508تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م( 2
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وهللن ب٬ّسٗللٹ جٯؿللٕ  (1 جٳنبزلل  ا  ب٬ّنٚلل٥ ب٧ّ٬للىو٬ جللحنيٜ بٺٗللن٬
وٶةڂر ههإ ب٬ّمي د  ڂهبٴ ٦ٻ  ب٪ّلمول  ، Chinichillaپمي د غ ػةٺد 

وٲلم ڂلًٸ ب٫ّٻرٯلد س َلاٹ جلنيٜ بٺٗلن٬       ، جّٙ ب٬ُّٻٿّٙ وبٺ ٗةو 
 پللللىظ ضللللٽ ٪ةلوهللللة ا ، ٺ٫للللى٘ بالَللللّٔبؾد وزًويللللم ٲنبزلللل  جة٬ّللللةا

 ٝ وَلةو پ ل  ا  پٳىجلد پللځ وبلع    ، وأٲلةټ ٮرل  ينپلةً وبؾلمبً    ، (9 بٺحُلر
Rio Jucarْٳى 

، ؾرص ْىت ب٬ّٳةزٻّٙ وبٺموبت پلځ پلةا بٺ لاى   ، (3 
وس يلنټ ب٫ّٿلرٍ بٺطلةڂي ٦ٓلى پللځ نع     ، ٮؤقلهوب ٲُلٟةً پلځ بٺىبؾلد    

أپى ب٫ّٻرٯد أقةإ أجلة َل٧رم أڀ يُلّ٘ پلځ پمي لد وبلع ْلٳى       ، بٺٳ٧مخ
يحٻل٩ ٦للملهة  ، ٶلحّ٘خ پلځ بٺٳللنبذ ب٬ّنؾميلد وبٺ٧لىت    س ٲلنخ ٦ُلٷىيد   

   ٌ وپ٧اللٽ ٲللنخ پللځ بٺىغةٺللد وبٺىپللةخ ا     ، ٳّللن بض للة ٦ٓللى أٺلل٭ ٮللةو
 . (4 أوبٚي ٲٓسةٺد وبٺسنغ  ا  پمي د وجهخ

 (5 وٶلةڀ پ٧ل  أجلن بٺ٧لنيا جلځ ٦لًوڀ      ، َةو بٺُرم أجن ٧َرم جٳنبز 

                                                 

ٖٚٛ َٛنع ٜكع غطبٞ ؾاطب١، ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، ( 1

 (. 3ٖاَـ ) 527م

١ٓ ايبػٝط١، ٖٚٞ َٔ املسٕ اييت ايبػٝط ٖٛ فػش١ َٔ األضض، ٚتعطف مبسٜ( 2

 .2/48تكع إىل ايؿطم َٔ طًٝط١ً، ٜٓعط: أضغالٕ، اؿًٌ ايػٓسغ١ٝ، 

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع بايكطب َٔ ؾاطب١ ٚتبعس عٔ بًٓػ١ٝ مثا١ْٝ عؿط َٝاًل، ( 3

 . 349ٖٚٞ نجري٠ األؾذاض ٚاألْٗاض، ٜٓعط: اؿُريٟ، ايطٚض املعطاض، م

عٓإ، زٚي١ ; 528-523املٔ باإلَا١َ، م ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ( 4

 . 75-74، م1اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م

ؾٝذ ايطؤغا٤ باألْسيؼ ٚاملػتؿاض ايٓاقح يعبس املؤَٔ بٔ عًٞ ٚالبٓ٘ َٔ بعسٙ، ( 5

ُٜٓعت بٓاقح ايسٚي١ املٗس١ٜ، ٚسهط غع٠ٚ ٚبص٠ َع اـًٝف١ أبٞ ٜعكٛب،  ٚنإ 

 (.1ٖاَـ ) 69اسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، مٜٓعط: ابٔ أبٞ ق
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 ،س غ لمإ  (1 واجلىبهرٽ جلځ  ٓلٵ   ، ٲةٚي بٺموٺد ب٬ّاميلد س غ لمإ  
ٮنٖللٻنب ا  أٞللىب٬ جللنيل ٲٓللسةٺد ّٝٷللةڀ يُللٿ  پللىظ ٦ّللٹ وٮرلل       

ٮسٿٷ نب پلځ بٲسؿةپل  وبٺُلرٟىخ ٦ٻرل      ، ؾٗځ يُرٟى ٦ٻر  بٺ ٗةو 
وٲللةپنب جسامٺّلل  ج٧للم نٺللٵ وٖللٻنب ا   ، ج٧للم أڀ ٲٛللنب ٦ٻلل  ؾةپرسلل 

، وٺ٧لٹ بٺ ٗلةو  ٶلةڂنب ٦ٻل  ٦ٻلٽ جسؿىٶلةذ ب٬ُّلٻٿّٙ       ، پمي د وجهخ
ب٬ّمي للد ؾسلل  قللىظ اٺللراٽ     ٮٿللة ٶللةل ب٬ّنؾللموڀ يٗللٻنڀ ا  ٢للةهى    

وڂٓللحر جللّٙ بٺٟللىٮّٙ پ٧ىٶللد بڂسللار ّٝٳسللٹ  ، بٺٳٓللسةٺرنڀ ٬ّنبغاسللاٽ
ٱّة بٟٚى أجن ٧َرم ا  بٺ ًوٸ جٳنبز  ٮلنٰ بٺسلٹ   ، ٦مل پځ ب٬ُّٻٿّٙ
 .  (9 ب٬ّٟٹ ٦ٻ  ب٬ّمي د

وس زٻللٵ بنض للةا وٖللٹ ب٫ّٻرٯللد ينَلل٭ جللځ ٦حللم ب٬ّللئپځ جٳنبزلل  ا   
أْللةو ب٬ّىبٶٓللي ا   وٲللم، ٺٳ٧للمخپمي للد وجللهخ س بٺُللةج٥ ٦ٓللى پللځ نع ب

 جلنيل  ٲةٖلمًب  اْلحرٻرد  پلځ  ي٧ٳلنت  أجلن  ب٬ّئپ ّٙ أپّ٘ وقىظ0  نٺٵ جٳنٺ 
 .  (3 (..،.وَجْهَخ زُٿ  ٣٦رٿد ٺ  پمي د ٦ٻ  ٮ ًٸ-بهلل ٺ٧  -بنلٮ ّ

 بٺُل د  هلهإ  س0  بنضلّ٘ ٦ٻل  هلهإ بٺ٫لًوخ جٳنٺل      س ؾّٙ ٦ٻٱ بجځ 
                                                 

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ َفطز بٔ ُٖؿو أغًِ دسٙ ع٢ً ٜس أسس ًَٛى ( 1

بين ٖٛز، ٚعٓسَا انططبت األسٛاٍ يف أٚاخط عٗس املطابطني اتكٌ بأَري 

ؾطم األْسيؼ قُس بٔ َطزْٝـ ٚقاٖطٙ ع٢ً ابٓت٘، ٚقاز اؾٝٛف َع٘ 

ّ زخٌ غطْاط١ ٖٚعّ 1160ٖـ/556از ايبأؽ، ٚيف غ١ٓ ٚنإ ؾذاعًا ؾسٜسًا س

املٛسسٜٔ يف َعطن١ َطز ايطقاز َٚجٌ بِٗ، ثِ إٕ عالقت٘ غا٤ت بابٔ 

 =َطزْٝـ بعس إٔ طًل ابٓت٘ اْهِ ابٔ ُٖؿو إىل املٛسسٜٔ ْها١ٜ بكٗطٙ

ّ، ٜٓعط: ابٔ 1175ٖـ/571ٚاغتُط يف ٚال٥٘ هلِ ست٢ ٚفات٘ بعس غ١ٓ =

عٓإ،  ; 152-1/151اإلساط١، ; 237-236/ 2اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 

 . 368، م1زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م

 .529-528ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 2

 .177املعذب، م( 3
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 اْلحرٻرد  پلځ  وَلةو  ٦ُلةٶىإ  ب٬ّئپځ ٦حم جځ ينَ٭ ي٧ٳنت أجن ٥ّ٥
 وهللي، خوجلله پمي للد ٦ٻلل  وڂللًٸ، بٺٯللىڂع جللنيل ٮٳٗللم، بٺ٫للًو ا 

 .  (1 (..،.وؾٗىهة، پ اة ْىٲة ٞٻرٟٻد پځ جةٺٳىت
ج٧للم نٺللٵ أپللى ب٫ّٻرٯللد ب٬ّنؾللميځ وبٺ٧للىت پللځ ّٰسٻلل٭ بٺٳحةئللٹ       

وبغسٿلل٥ ، ٮةٳّللةي ٶللٹ ٦ُلٷى ا  ٲحرٻسلل  ، جةالَلس٧مبل وبٺسؤهللث ٺٻؿلىت  
ّ٘ وبٺ٧ٗنل ا  بٺسٹ بٺهع ڂلًٸ جل  بٺُلرم    وأپى ب٩ّٿر٥ جة٬ُّ، ٠ّر وبيس 

 ب٩ّ لم  ٮٗل٧م ، ونٺٵ ٺرلسٽ بغسٿلة٤ بٺٳلنبذ ب٬ّسؿةوجلد    ، أجن ٧َرم ّٚ مإ
 أج للةا وپ٧لل ، ٶسرحسلل  س ب٫ّٻرٯللد ج٧للمهٽ وٖلل٧م، ب٬ّللهٶنو بٺّٔزرللث ٦ٻلل 
 بٺسؿلٱ جل  أيٛلةً   و، وبٺ٧حرلم  بٺلمبو  وأهلٹ  ٧ُّلّٙ  أهلٹ  وأج لةا ، ب٩ّٿة٦د
 وبٺٟحللنٸ بٺىبيللةذ ووبئاللٽ پللځو، بإلقللنخ وجللةٲي (9 ؾٯللٕ أجللن بٺُللرم
 وٖللرؿةذ بٺٟحللنٸ ٲللى٤ ٠ّللر ب٭ّػللنټ جللمأ ج٧للم نٺللٵو، پةئللد و٦للملهة
پللځ بالَللسرنيا  ب٬ّنؾللموڀ ٢ّٷللځو، وبٺٳٓللسةٺرّٙ ب٬ّنؾللميځ جللّٙ، بٺسٷللحّ٘

ٶٿللة أؾىٲللر ، ٦ٻلل  پٷللةڀ ٺٗللٱ بٺُللنو پللځ پللمبقٹ أوجللة٘ ب٬ّمي للد   
وڂللًٸ ب٬ّنؾللموڀ  ، وبڂُللؿث بٺٳٓللسةٺرنڀ ا  بٺللمبقٹ ، وهللمپر بٺللموو 

 .  (3 رن٭ّٽ س بٺحُةزّٙ وبٺٷىوټ ب٬ّسٗٻد جة٬ّمي دّٜ

                                                 

 ٜٓعط أٜهًا: ابٔ خًسٕٚ، ايعرب،; 387األْسيؼ َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م( 1

6/241. 

ٛ سفل عُط بٔ و٢ٝ اهلٓتاتٞ أسس أقشاب قُس بٔ تَٛطت ٖٛ أب( 2

ّ، 1175ٖـ/ 571ايعؿط٠ ٚايٝ٘ ٜٓػب اؿفكٕٝٛ يف تْٛؼ ناْت ٚفات٘ غ١ٓ 

 .6/241ٜٓعط: ابٔ خًسٕٚ، ايعرب، 

عٓإ، زٚي١ ; 530-529ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م( 3

 .77-76، م1م اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ،
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وزنييل٥ ب٬ّالةټ بٺ٧ُلٷىيد ٦ٻل  بٺٳلنبذ      ، وپځ أغٹ بٲسؿةټ ب٬ّمي لد 
 وبنْللرةـ بإلقللنخ وپ٧لل ٮٳللم ٞللة٬ بٺُللرم أجللن ؾٯللٕ    ، ب٬ّنؾميللد
ٲلةټ  و، بنوج٧لد  ب٬ّمي لد  ّٚنبڂث ٲنبز  پځ ٶحّ٘خ ٲنخٶهٺٵ و، وبٺ٦ًٿةا
 ٦ُللٷى ٶللٹ ان ٹّللسٕ، ٭ّللة بحملةٖللىيځ ب٩ّ للم ٦ٻلل  غاة٣ّللة جسٳُللرٽ
، پ لاة  ّٚالد  ّٚٿ٧الٽ  بٺ٧ىت وٹّسٕ، بإلقنخ پځ َرم ةويٳنله ّٚاد
، ب٬ّمي للد قللةوظ ق للمٲةً  ؾٯللىوب ٲللم نٺللٵ أض للةا س بٺ ٗللةو  وٶللةڀ

وي٧ىٲٻللنب ، ونٺللٵ ٺٻؿرنٺللد لوڀ وٖللنٸ ب٬ّنؾللميځ ا  لبقللٹ ب٬ّمي للد 
ڂلًٸ ٮلنٰ   ، ٺهٺٵ ٬ّة وٖٹ ب٫ّٻرٯد ٦ٻ  پٳىجد پځ ب٫ّ مٰ، زٳمپاٽ
 ب٬ّللىبٮٳّٙ وبٺٳٛللةخ بٺٯٳاللةا ٲحسلل  ا  وبَللسم٦ ، خ زٓللى٬ ٦ٻرلل  وجللن

ٶللهٺٵ أٲحللٹ ٦ٻرلل  بنقللنخ وبنْللرةـ وجةي٧لل  ب٩ّٿرلل٥ ٦ٻلل    ، ٺٻؿٿٻللد
٥ّرل٥ بٺٳللنبذ بٺ٧ُللٷىيد ٲللم أقللهذ   وٶةڂللر، بٺطحلةذ ٦ٻلل  ب٩ّاللةل 

 ٦ٻل   بٺُلاةټ  وٲُلٿر ، ب٧ّ٬لّٙ  پٷةڂل   ٮىيلٱ  ٶلٹ  بؾسلٹ  ان، پنبٲ٧اة
ان هلةغٽ  ، جلّٙ بٺٟلىٮّٙ   بٺٳسلةٸ  ماجح ايهبڂةً بٺٟحنٸ ٲى٦ر ضٽ، بٺىپةخ

، وؾلمضر پ٧ىٶلد ْلميمخ جر لاٿة    ، ب٩ّرّ ب٬ّنؾلمع ڂٗلةو  ٲٓلسةٺد   
، بٺحرلنذ  لبقلٹ  وا  بٺُلنو  ٺٗٱ ؾس  بٺٳٓسةٺرنڀ بوزم و٦ٻ  اضىهة
 ؾرلص أڀ ، بٺ٫ىجرد ب٩ّاد س اال يطحسنب و ، جةٺٳٗحد پ٣٧ٿاٽ وبپس ٥
 يُلس ػم  أڀ ٮؿلةوٸ ، ولهلٽ  ٦لځ  ٦ػلًوب  وٲنبزل   ٦لًوڀ  جلځ  بٺ٧نيا ةأج

، بٺٟٻحلد  پل٥  جة٬ّ ةٲٓلد  ٲحسل   س الْس٫ةٺ  ٦   ٮؤ٦ى٘، ٺرٿمإ جة٫ّٻرٯد
، وبڂس٦ًلنب ڂنبٲرُلاة  ، اال أڀ ب٬ّنؾميځ ٢ّٷ نب پځ همټ ٶ رُد ب٬ّمي لد 

ويحلمو أڀ ب٬ّنؾلميځ     ، الَلّٔلبلهة  بٺ ٗلةو   پلځ  زٗم  پځ وٲسٹ
وٮٓلٻنب س ٠ّٳرلٱ   ، يُسٟر٧نب بٺُرٟىخ ٦ٻ  پمي د وجهخ جٓٷٹ ٶةپٹ
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0 ٦ٻلل  نٺللٵ جٳنٺلل  بٺٗلنيخ  ٖللةؾث أجللي بجلځ  وٲللم ٦ٻللٱ، (1 ٮاٽأهلمب 
  بٺ٣اللى أنبڀ ج٧للم ا  وپللنيٸ وٚلل٧٭ بٳّللنيٸ ٦ٻلل  بٺٳسللةٸ ولبټ، ... 

 ٳّللن س ٶللةڀ ان، ٲّلل٥ وال، ٦ميللمإ بٺٷللطّ٘ ب٩ّللرّ ڂٯلل٥ وپللة، وبوزٯلل٥
جللځ أپللّ٘   ب٬ّللئپ ّٙ أپللّ٘ وبڂٗللى٬، ووبغللٹ ٮللةوٌ جللّٙ أٺلل٭ دئللپة

، پځ ٮاٿالة  ب٪ّةٸ اٽٮ وٲم، اٽأقحرس ا  بٺ ةٌ وبڂٗى٬، ب٬ّئپ ّٙ
 .(9 (..،.ػرً ٮراة پځ لجىهة و٦ٿٻاةوَىّ جةٺس٧

وٲللم ٦ُللى٬ هللهب ب٭ّػللنټ جللةنوٸ ٦ٻلل  پمي للد وجللهخ ان   زُللس٥ٟ    
ٺلهٺٵ بّٟل  ب٫ّٻرٯلد ا  قٟلد     ، بٺٳنبذ ب٬ّنؾميد پلځ بٲسؿلةټ ب٬ّمي لد   

زسٿؿلللنو س ؾٗلللةو ب٬ّمي لللد پلللځ أغلللٹ اٚللل٧ةٮاة ٦ُلللٷىيةً ، أقلللى 
وأپلىهٽ بنقلّ٘   ، ٥ بنْرةـ وبٺٳنبل ّٛٛنو ب٫ّٻرٯلد ٮةغسٿ، وبٲسٗةليةً

أڀ ٹّىظ وج٥ بٺ ةٌ پځ ٥ّر٥ بٺ٧ُةٶى بحملرٟد جة٬ّمي د ٺلًو٤ بٺ٫لنيذ   
وب نٺللٵ ، بَللس٧مبلبً ٪ّٗللةو ب٬ّمي للد ، وبٺ٧ٻنٮللةذ و٠ّٗللرٹ بنٲللنبذ 

ٶٿللة أپللى ب٫ّٻرٯللد  ، وپ ٧للنب پرللةإ بٺللنبلع پللځ بٺنٖللنٸ اٺراللة  ، ٮ٧للنيً
د ٬ّٳةزٻللد ڂٗللةو  ٲٓللسةٺد س غنبڂللث جٗلل ٥ بٺُللني  وبنجللىبظ ب٫ّٓللحر

0 ٵ بجځ أجي ٖةؾث بٺٗلنيخ جٳنٺل   وٲم أْةو ا  نٺ، ب٬ّمي د ب٬ّس٧ملخ
ٮٷللةڀ وأع أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ جللځ أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ وٚللي بهلل ٦ لل  أڀ   ، ... 

ٹّىظ وجل٥ بٺ لةٌ پلځ ٥ّرل٥ بٺ٧ُلةٶى وبٺٳحةئلٹ ٺ٧ٿلٹ بٺلًو٤ وَلنٲ           
 لةٌ ٺلهٺٵ ووزحلر    ٮكىظ بٺ، وبقسًبڀ بٺ٧ٻ٭ وبٺٳنذ ٪ّٗةو ب٬ّمي د

بٺ٧ُةٶى ٦ٻ  غاةذ ب٬ّمي لد ٪ّٗلةوهٽ وپل ٧اٽ پلځ ْلىت ب٬ّلةا پلځ        
                                                 

 .534-530ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 1

 . 535-534تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 2
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وٮر  أپى أپّ٘ ب٬ّئپ ّٙ ج٧ٿٹ  الذ پځ ب٫ّٓث ٦لځ َلني    ، بٺنبلع
 .  (1 (..،.بٺٷٯىخ س غنبڂث پمي ساٽ وأجىبظ ٺٳسةٸ

ٲللم أضللىذ ٦ٻلل  ، ويحلمو أڀ َللنا بنؾللنبٸ ب٩ّنيللد وهحلنت بٺىيللةؼ  
 ب٩ّٿ٧للد يللنټٮٯللي ٖللحرؿد  ، ي للد وجللهخ ب٩ّللرّ ب٬ّنؾللمع بحملةٖللى ٬ّم 

 ٮؤوٲ٧لر ، ْلميمخ  ٖلرٯرد  ويلؽ  هحلر  بٺٳ٧مخ نع پځ بٺ٧ٓىيځ ب٬ّنبٮٱ
 ب٬ّنؾلموڀ  وٲٛ ، بنقحرد وبٲسٻ٧ر، ب٬ّنؾمع ٧ُٷىة٬ّج بالٟٚىبت
، ج٧لم يلنټ وبؾلم پلځ نٺلٵ     و، بٺلىيؽ  ٦ٗل٭  ٚم بٺسؿنٜ س ٺرٻساٽ
Murcia پىَللرد پللځ ٸّرلل  جللځ ٦ٿللى ؾٯللٕ أجللن بٺٓللرف ٲللمټ

 س (9 
 جلللځ ينَللل٭ ب٪ّػلللةظ أجلللن وپ٧للل ، بنڂمٺُلللي بٺٓلللىٰ هلللٹأ غ لللم

 ب٫ّٻرٯلللد ةَلللسٳحٻاٽٮ، وبٺط٫لللى Valencia جٻ ُلللرد وأهلللٹ (3 پلللىلڂرّ
 غ لم  ڂلًٸ  ج٧مهة، ؾةٮنيً بَسٳحةال وبٺٟٻحد وبٺ٦ًٿةا وبنْرةـ بإلقنخ
٦ لمپة  و، ٦ٻراة ب٪ّٗةو ٺٷي يٓملوب وجهخ٬ّمي د  باةوو جة٩ّحٹ بٺٓىٰ
اال أڀ ، نغُللنب وٮ٦ًللنب وأٖللةّٞٽ بٺى٦للث  جللهٺٵ ز بٺٳٓللسةٺرنڀ ٦ٻللٽ

                                                 

 .535تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 1

َس١ٜٓ أْسيػ١ٝ تكع ؾطم األْسيؼ، ٖٚٞ َٔ نٛض٠ تسَري، بٓاٖا األَري عبس ( 2

ط: اؿُريٟ، ايطٚض ايطمحٔ ايجاْٞ، ٚاؽصت زاض ايعُاٍ ٚقطاض يًكٛاز، ٜٓع

 .539املطاض، م

ٖٛ أبٛ اؿذاز ٜٛغف بٔ غعس بٔ قُس بٔ َطزْٝـ، ايطدٌ ايجاْٞ يف ( 3

أغط٠ بين َطزْٝـ بعس أخٝ٘ قُس بٔ غعس تٛىل سهِ بًٓػ١ٝ ٚبكٞ ٚايًٝا 

ّ، ٜٓعط: ابٔ اـطٝب، أعُاٍ األعالّ، 1186ٖـ/ 582عًٝٗا ست٢ ٚفات٘ غ١ٓ 

زٚضِٖ ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ يف األْسيؼ، دابط، بٓٛ َطزْٝـ ٚ; 241، م2م

 َٚا بعسٖا. 59م 
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بٺىيةؼ َى٦ةڀ پة ٦لةلذ پلىخ أقلى  ٦ٻل  بٺ٧ُلٷى ب٬ّنؾلمع بحملةٖلى        
 قرللةټ ٮةٲسٻ٧للر، بٺُللةجٳد پللځ أْللم ان هحللر ويللةؼ أقللى ، ٺٻٿمي للد
ٰ  ٲةٖل٭  وو٦لم  ٶطّ٘ پٟى زنيهة ضٽ، وپًٲساة، ب٬ّنؾميځ ب٩ّرّ  وجلى
لبقلٹ  ههإ بنؾنبٸ ٲم قمپر بٺ ٗةو  ب٬ّسنبغميځ  وٶةڂر، ْميم
ان بوزلنوب پلځ پرلةإ بنپٟلةو ج٧لم ٲٟل٥ ب٬ّنؾلميځ پرلةإ بنٶّلةو          ، ب٬ّمي د

٠ّللمش ٦للځ نٺللٵ ب٬ّىبٶٓللي  وٲلم ، (1 ٦لځ ب٬ّمي للد أض للةا ؾٗللةوهٽ ٭ّللة 
 أپلّ٘  ا  أوَٻنب بٺ٧ّٟ ّٞٽ جَى ؼ ٬ّة ب٬ّمي د ههإ أهٹ ڀأ، ... 0 جٳنٺ 

 ٦للځ ٺلل  ٹّىغللنب أڀ ٦ٻلل ، أڂٯُللاٽ ٦ٻلل  بنپللةڀ يٟٻحللنڀ ب٬ّللئپ ّٙ
 ْللمخ پللځ اٺرلل  ڂٳللٹ پللة ٮللراٽ وأٞٿ٧لل ، ٦ٻللراٽ نٺللٵ ٮللؤج ،  للدب٬ّمي

 س ٭ّلٽ  َُلٿ٥  ٦ لمإ  ٱّلة  ياُلنب  ٮٻٿلة  پ لاٽ  ٺّلنذ  پلځ  وٶطلىخ  ٦ٟٓاٽ
 أقىغللنب أٶّللٽ ونٺللٵ، أٖللنبذ وغَٻَحللد ٣٦للرٽ ٺ٫ََللٝ بٺٻرللةن ج٧للٙ
 ٮػلةا ، جلةٲراٽ  ويلئپځ  يم٦نڀ ووهحةٶّٽ ٲُِّرُنهٽ وبغسٿ٥، أڂةغرٻاٽ
، بٺٗللاةويع پللځ ٦ للمهٽ ٶللةڀ پللة پللم، بٺٳِللىَت ٶللؤٮنبإ ٣٦للرٽ پٟللى
 .  (9 (..،.ب٬ُّٻٿّٙ ٦ٻ  وزٳنوب وبوزنوب وْىجنب

ج٧م نٺٵ هةغٽ ب٩ّرّ ب٬ّنؾمع بٺٳٓسةٺرّٙ ٦ٻ  بنَنبو س يلنټ  
وٺٷ لاٽ پلة ٶلةڂنب    ، بالض ّٙ ب٬ّنبٮٱ بٺطةٺلص وبٺ٧ٓلىيځ پلځ نع بٺٳ٧لمخ    

وهٟلللٹ ب٬ّٟلللى جٓلللٷٹ ، ؾسللل  ٦لللةل بٺى٦لللم وبٺلللّّٰ، يحلللمأوڀ بٺٳسلللةٸ

                                                 

عٓإ، زٚي١ ; 537-536ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 1

 .78، م1اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م

ايصٖيب، ; 7/135ٜٓعط أٜها: ابٔ خًهإ، ٚفٝات األعٝإ، ; 178املعذب، م( 2

 .٤15/318، غري أعالّ ايٓبال
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وٮلل٤ً ، ٮ٧ػللً ب٬ّنؾللموڀ ٦للځ بٺٳسللةٸ ، ٺُللٿةاضللٽ ب٢ٻٿللر ب، ٶطرلل٭
وو٪حلنب س  ، و٦لموهة َلكٟةً پلځ بهلل   ، بٺ ةٌ پځ زٷىبو ههإ بٺ٣لةهىخ 

ٌ   ، بٺسنجد اٺرل   وٲلم بٶسُلؿر َلرنٸ بإلپٟلةو     ، وبوزلم ب٫ّٻرٯلد وبٺ لة
ٮ٧لللةل ب٩ّلللرّ ب٬ّنؾلللمع ، و٦ لللم بٺ٣الللى أْلللىٲر بٺُلللٿةا، ب٭ّٛلللحد
 .  (1 ټ يهٶىولبټ بٺٳسةٸ ؾس  ب٬ُّةا جموڀ اؾىبي أع زٳم، ٺٻٳسةٸ

وس ٺرٻد بنوج٧ةا ب٬ّنبٮٱ ب٫ّةپٍ وبٺ٧ٓىيځ ٲلةټ ڂٗلةو  ٲٓلسةٺد جٓلځ     
وٶةڂلر  ، (9 هػنټ پٯةغيا ٦ٻ  ب٩ّاد بٺّٖ يسٿىٶً ّٞلة غ لم هُلٷنوخ   

أپللى ، و٦ للمپة ٦ٻللٽ ب٫ّٻرٯللد جللهٺٵ ، ڂسرػسللاة أڀ ٮللىّ بنقّ٘يللځ پ للاًپّٙ 
ٯلد  أپلى بٺٯلىٰ ب٬ّكسٻ  ، وج٧لم يلنټ پلځ نٺلٵ    ، جٛىّٞٽ جةٺُرةٜ ٦ٳةجةً ٭ّٽ

وّٟٿل٥  ، أڀ ٹّىظ پلځ ٶلٹ ٮىٲلد ضٻطالة ٺٻحؿلص ٦لځ بنٲلنبذ وبٺ٧ٻنٮلةذ        
، (3 أوٺاللٵ ٠ّللر ٲرللةلخ ب٪ّللةٮ١ أجللي ٯّٿللم ٦حللم بهلل جللځ أجللي زٯللىٷّّٙ  

ان   ، وٺٷللځ هللهإ ب٩ّٿللن٤ ٮٓللٻر س پاٿسللاة، واجللىبهرٽ جللځ  ٓللٵ
وهللهب أل  جللمووإ ا  بالوزٯللة٤ ، زُللس٥ٟ ٥ّلل٥ ْللراةً پللځ ب٬ّللئڀ وبٺ٧ٻلل٭ 

 .  (4 وٶةڀ أڀ ي ٧مټ ٮر  بٺٳنذ، ى ب٬ّنؾمعبن٧َةو س ب٧ّ٬ُٷ
                                                 

 .537ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 1

ٖٞ َٔ ايكبا٥ٌ ايرببط١ٜ اييت ناْت تػهٔ ايػٛؽ األز٢ْ دٓٛب تاضٚزاْت ( 2

ابٔ ايكسمي١، ٚقس ظًت ع٢ً ايتؿطٜفات املٛسس١ٜ ؼتٌ املطتب١ األٚىل، ٜٓعط:  

 (.1ٖاَـ) 538أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م 

ٜٚه٢ٓ أٜهًا أبٛ سفل ٖٚٛ َٔ أٌٖ اـُػني َٔ أٌٖ تًٌُٝٓ ًٜٚفغ أٜهًا ( 3

 ; 33تفطانني أٚ تافطادني، ٜٓعط: ايبٝصم، املكتبؼ َٔ نتاب األْػاب، م

 (. 1ٖاَـ ) 307ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م 

 .538ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 4
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ذ س ب٧ّ٬ُلٷى بإلَلنيپي   وٲم أْلةو بجلځ بنضلّ٘ ا  بڂ٧لمبټ بنٲلنب     
و٦لمپر بنٲلنبذ   ، ٮةزٯٱ أڀ بٺ٫نيا بْسمّ ٦ٻ  ب٬ُّٻٿّٙ، ... 0 جٳنٺ 
، ل بٺٯللىڂعٮةٚللٟىوب ا  پٯةوٲللد جللني ، وهللٽ س ٥ّلل٥ ٶللّ٘ ، ٦ للمهٽ

 .  (1 (ٮ٧ةلوب ا  اْحرٻرد
 (9 ٳم ٲةټ بٺٓرف أجن ٯّٿم ٦حم بٺنبؾم جځ ٦ٿىو٦ٻ  اضى نٺٵ ٮ

، ويُس اٙ  ٿاٽ ٺٻػاةل وٲسلةٸ بٺ ٗلةو   ، ّٝكةٞحد بٺ ةٌ (9 ٦ٿى
ٲم ٶ سٽ ّٝلىبٶّ  0   ان أْةو ا  نٺٵ بجځ أجي ٖةؾث بٺٗنيخ جٳنٺ

ٮٻٿلة  ، زٳنٺنڀ ٺن ٶ ة ٪ًوڂة بٺ ٗةو  ٩ّةهمڂة هلل ٦لً وغلٹ وبغسالمڂة   
وڂٷٻلسٽ وپلة   ، وغلٹّ  وؾ طسٽ بهلل ٦لًّ ، ٲٗىب وغح سٽ، ؾٛىب پ٧اٽ
أڀ زُلللٿ٧نب بٺ لللنبٲرٍ ، پلللة أڂلللسٽ ّٝلللئپ ّٙ وال ّٝنؾلللميځ ، ڂٗلللؿسٽ
أڀ أپللّ٘ ب٬ّللئپ ّٙ جللځ ، وال زللمٮ٧نب ب٬ّ ٷللى، وز٧للةي نب بٺٷٯللى، زُٛللىت

ځ أپّ٘ ب٬ّئپ ّٙ ٺرٍ يٳمو أڀ يلىبٶٽ ٺسٯلىيٟٷٽ س ؾلٱ بهلل ز٧لة  پل     
 .  (3 (ب٩ّاةل ٦ٻ  ٶطىزٷٽ پځ بن٦مبا
أقللى  پللځ أغللٹ قللمب٤ بٺٳٓللسةٺرّٙ  ٶٿللة ٲللةټ ب٬ّنؾللموڀ ّٝؿةوٺللد  

وبٺ٣اللنو ٣ّٝاللى بٺٳللنع ال پ٣اللى بٺٛلل٧ر٭   ، وبٺُللرٟىخ ٦ٻلل  ب٬ّمي للد 

                                                 

 .378َٔ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، م األْسيؼ( 1

ٖٚٛ أبٛ قُس عبس ايٛاسس بٔ عُط، ٚامس٘ األٍٚ ٜطظهٔ بٔ عُط فػُاٙ ( 2

املٗسٟ بٔ تَٛطت عبس ايٛاسس، ٚأمشٛٙ بايؿطقٞ جمل٦ٝ٘ َع املٗسٟ َٔ ظا١ٜ 

 (.27ٖاَـ ) 25يف ايؿطم، ٜٓعط: ايبٝصم، املكتبؼ َٔ نتاب األْػاب، م

 .539-538تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م  ( 3
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وَلةٺد ا    (1 ٮٳلم وغل  ٦حلم بٺلى٦ّځ جلځ َل٧رم بٺ٫ىڂلةٞي       ، بٺ٧ةغً
اڀ 0 يٳلنٸ ٺل   ، ٲةئم پمي د وجهخ وهلن وٺلم بٺٷنڂلر پلةڂىيٷي لع الوب    

جٹ پ ؿل   ب٬ّنؾميځ ٦ٻ  بَس٧مبل ٺسؿٳرٱ و٪حس  س زُٻرٽ ب٬ّمي د پٳة
اال أڀ ، وٶللىو هللهب ب٬ُّلل٧  پللىزّٙ س بٺرللنټ ڂٯُلل     ، وٲنبزلل  بنپللةڀ 

 ٘ ونٺللٵ ٬ّللة ألوٴ پللځ بقللسنيٸ  ، بٺٳةئللم بٺٳٓللسةن وٮللٙ هللهب بٺ٧للى
وٱّة ٲن  پنٲٯ  أيٛةً ٦ٻٿ  جةَس٧مبل پٻٵ ٲٓلسةٺد  ، أؾنبٸ ب٬ّنؾميځ
إلٲّللةلإ ( ټ1914-1158هللل/Alfonso VIII 553-611بٺٯنڂُللن بٺطللةپځ  
و٬ّلللة ٦ٻلللٽ ب٫ّٻرٯلللد ب٬ّنؾلللمع ّٞلللهإ بٺسٟلللنوبذ   ،  وپُلللة٦مز  جٳنبزللل

بَسم٦  َلةئى بنْلرةـ پلځ ب٬ّنؾلميځ وبٺ٧لىت ا  قرٿسل  ٺٻحؿلص        
، ويحمو أڀ بالغسٿلة٤   يلسٿكٙ ٦لځ أع ڂسرػلد    ، ٮرٿة ٷّث ٦ٿٻ 

وجللمب پللځ نٺللٵ أڀ ب٬ّنؾللميځ ٦للةغًيځ ٦للځ ٠ّٳرللٱ بالڂسٗللةو ٦ٻلل        
ٵ هن پة ٲةټ وٱّة يمٸ ٦ٻ  نٺ، بٺٳٓسةٺرّٙ وبٺُرٟىخ ٦ٻ  پمي د وجهخ

جللل  ب٫ّٻرٯلللد ب٬ّنؾلللمع س ڂٯلللٍ ٺرٻلللد بالغسٿلللة٤ جلللؤپى ؾلللىٰ بٺلللّّظ 
ٶٿلة أپلى   ، ب٬ّٗ ن٤ ٺٳسةٸ بٺ ٗةو  وَةئى بلالذ بٺلّٖ ُٖل ٧ر پ٧ل    

جؤڀ يٳنټ پٳمټ بٺموبت جٓؿځ بٺ نبٲرٍ بٺلّٖ أقلهذ پلځ بٺٷ رُلد     
 .  (9 پځ پمي د وجهخ

 ٮُلةل ، وس بٺٗحةؼ ٚلىت بٺٟحلٹ بٺٷلحّ٘ ايلهبڂةً ٺٻ لةٌ جةٺىؾرلٹ      

                                                 

ٖٚٛ َٔ أٌٖ قًع١ وكب يف األْسيؼ ٚنإ َٔ أقشاب ابٔ َطزْٝـ ثِ ( 1

; 3/441ّ، ابٔ اـطٝب، اإلساط١، 1181ٖـ/577اْهِ إىل املٛسسٜٔ تٛيف غ١ٓ 

 (. 1ٖاَـ)  379ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م

 .540-539ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 2
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ٮٻٿللة وأ  بٺٳٓللسةٺرنڀ ، بالٚللٟىبت وبالقللسنيٸ س ب٩ّللرّ ب٬ّنؾللمع
ٮةَلس٫ٻنب هلهإ   ، و٦ىٮنب جؤڀ ب٩ّرّ ب٬ّنؾمع جلمأ جةالڂُلؿةت  ، نٺٵ

وقىغلللنب س ٲلللنب٣ّٽ پلللځ بٺٯىَلللةڀ وبٺىغةٺلللد وڂًٺلللنب ا   ، بٺٯىٖلللد
وأْل٧ٻنب بٺ لةو س بٺحرلنذ    ، وٲلةپنب جلة٭ّػنټ ٦ٻل  ب٬ّنؾلميځ    ، بٺنبلع
وپللځ ضللٽ ڂٓللث بٺٳسللةٸ جللځ  ، پللځ ب٬ُّللٻٿّٙوٲسٻللنب بٺ٧ميللم ، وب٫ّرللةټ

وس أض للةا نٺللٵ ، ب٩ّللرّ بإلَللنيپي ب٬ّ ُللؿث وجللّٙ ڂٗللةو  ٲٓللسةٺد
 وٮ٧لر  ٮٻٿلة ، أپى ب٫ّٻرٯد أڀ يسنٲ٭ َةئى ب٩ّ م ؾسل  زىٮل٥ بنقحرلد   

 ب٩ّللرّ و٠ّللىٴ، بالڂُللؿةت يللسٽ ؾسلل  ب٬ّاللة٥ّّٙ زللىل ٲللنخ وٲٯللر
 ،زر ٿٻللٹ أهللٹ س ؾٯللٕ أجللن وبٺُللرم، ب٫ّٻرٯللد يسٳمپلل  ب٬ّ ُللؿث
، أٖللؿةّٞٽ پلل٥ بنڂللمٺٍ وي٦ٿللةا، ٲحةئٻللاٽ پلل٥ ب٬ّنؾللميځ وأْللرةـ
 ب٩ّلللرّ يالللة٥ّنڀ نٺلللٵ قلللنيٸ وبٺ ٗلللةو ، ٲحةئٻلللاٽ پللل٥ وبٺ٧لللىت
 بٺُلةلخ  جٳرلةلخ  ٺلىلهٽ  ٶحّ٘خ ٲنخ ب٬ّئقىخ س بؾسٓمذ وٲم، ب٬ّ ُؿث
 وأجللن  ٓللٵ جللځ واجللىبهرٽ پللىلڂرّ جللځ ينَلل٭ وپ٧اللٽ، بإلقللنخ
ى ب٩ّللرّ ب٬ّ ُللؿث وبَللسٿ، بنڂللمٺٍ ٦ُللٷى س ٦للًوڀ جللځ بٺ٧للنيا
 أپرلةٸ  جٛل٧د  ٦ٻ  ب٬ّةا ج  ٮؿٕ س وڂًٸ، ٲنڂٳدپمي د   ٳّن پسػاةً
٢ّٷ لر   أڀ ج٧لم ، ب٬ُّلةا  س ب٬ّلئقىخ  ٲلنخ  جل   و٪ّٳر، وجهخ پمي د پځ
 .  (1 وأَى ٦ٓىخ، َسّٙ ٳّن پ اٽ وٲسٻر بٺ ٗةو  ول پځ

وبَللسٿى ب٩ّللرّ بإلَللنيپي جةالڂُللؿةت ؾسلل  وٖللٹ ا  پمي للد       
ان ، ع س يللنټ بٺطنيضللةا ب٬ّنبٮللٱ أوٸ نع ب٪ّػللد   أ، ج٧للم يللنپّٙ ، ٲنڂٳللد

                                                 

عٓإ، زٚي١ ; 541-540ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م  (1

 .80-79، م1اإلغالّ يف األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م
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، ووييىإ بجځ غةپ٥ وبٺٯٳالةا وبٺٳٛلةخ  ، لقٻاة ب٫ّٻرٯد وپ٧  أقنز  بٺُةلخ
ٶٿللة ٶللةڀ يىبٮللٱ هللهب ب٬ّنٶللث  ، وَللةئى بنْللرةـ پللځ ب٬ّنؾللميځ بٺ٧للىت 

وٲلم  ، ب٬ّئوـ ٦حم ب٬ّٻلٵ جلځ أجلي ٖلةؾث بٺٗلنيخ وبوع هلهإ ب٪ّلنبلش       
وٶللةڂنب س ، وپنٶحلل  بَللسٳحةالً ٶللحّ٘بً بَللسٳحٹ أهللٹ پمي للد ٲنڂٳللد ب٫ّٻرٯللد

ؾةٺللد يُىضلل  ٭ّللة پللځ بٺٛلل٧٭ جُللحث ؾٗللةو بٺ ٗللةو  ٭ّللة جللّٙ ب٪ّللّٙ    
 .  (1 وٲةټ ب٫ّٻرٯد ُّٝة٦م٣ّٽ جة٬ّةٸ وبن٧ٞٿد، وبلقى

وس زٻللٵ ب٬ّ ٟٳللد ، ج٧للم نٺللٵ َللةو ب٫ّٻرٯللد جٳنبزلل  پللځ پمي للد ٲنڂٳللد
اْلة٦د   و٢الىذ ، بٺسٳنب ج٧مل ٶحّ٘ پځ بٺ ٗةو  ٦ٻل  پٳىجلد پلځ ٲنڂٳلد    

جؤڀ ٞنيئ٥ بٺٯنڂُن بٺطةپځ پٻٵ ٲٓسةٺد وبٺٷنڂلر ڂنڂرلن لع الوب زنيؾلٱ    
ٮٻٿة ٦ٻٽ ب٫ّٻرٯد جهٺٵ أپى جةٺسؿىٴ ؾةالً وبٺُلّ٘ ا  پمي لد   ، ب٬ُّٻٿّٙ
ٍ  ، وبلع ْٳى ؾسل  وٖلٹ أقلّ٘بً    ، ج٧مهة ز ٳٹ س ٦مخ پ لةٞٱ جةنڂلمٺ

زل   ټ وپ٧ل  أقن 1189هلل/ 568اْحرٻرد س بٺطةپځ ٦ٓلى پلځ وجرل٥ بنوٸ َل د    
 .  (9 وقةٖس  پځ أْرةـ ب٬ّنؾميځ وأٶةجى بٺموٺد

و  زلسٿٷځ  ،   ٠ّٳٱ ٦ّٻد ب٬ّنؾميځ ٦ٻ  پمي د وجلهخ أهلمبٮاة  
وٲم أوغ٥ ٦ لةڀ أَلحةت ٮٓلٹ هلهإ ب٪ّٿٻلد ٺ٧لمخ       ، پځ بٺُرٟىخ ٦راة

 يٟلٹ    بٺلّٖ  بٺ٫لًوخ  هلهإ  ؾلنبلش  ٦   زٷٓ٭ پة وأوٸ0 أپنو جٳنٺ 
 ٦ػلً  پلځ  وجلهخ  پمي لد  أَلنبو  ٠ّلر  ّٟٻل   پة ْاىيځ پځ أٶطى أپمهة
ّ  هلهب  ي٧ػلً  ٮٷرل٭ ، وزٯٷٷالة  ب٬ّنؾميد ب٩ّرنِ  ٦لځ  بٺٷلحّ٘  ب٩ّلر

                                                 

 .543-542ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( 1

عٓإ، زٚي١ ; 544-543ابٔ أبٞ قاسب ايكال٠، تاضٜذ املٔ باإلَا١َ، م ( ( 2

 .82-81، م1 األْسيؼ، عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، ماإلغالّ يف
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 ٶةڂللر وٲللم قٗنٖللةً، وجللهخ پطللٹ ٱّس ٧للد ٪للّ٘ ٖلل٫ّ٘خ پمي للد بٲسؿللةټ
 پطلٹ  اڀ، بٺٳٓلسةٺرّٙ  پلځ  ٖل٫ّ٘خ  ٯّٻرلد  ؾةپرد ٦ اة جةٺمٮة٤ زٟٛٻ٥
 بٺٳرللةلخ ٦ػللً ٦للځ ايْلل ٶللٹ وٲحللٹ أوالً يٷٓلل٭ ب٬ّٟحللٱ بٺ٧ػللً هللهب

 بٺللهيځ وبنْللرةـ بإلقللنخ أوٺاللٵ جللّٙ زٷللځ   أڂلل  نٺللٵ، ب٬ّنؾميللد
 ديللٲرةل هراللد بٺ٫للًوخ لٮللد ويللميىوڀ، ب٬ّنؾللمع ب٫ّٻرٯللد ؾللنٸ يٻسٯللنڀ
 وٶللةڀ، بٺٗللؿرؽ جللة٧ّ٬   أٶٯللةا ٲللةلخ جر للاٽ يٷللځ   جللٹ، پٳسللموخ
 ز٫ٻلث ، ٦ةئٻي بغسٿة٤ ٖنوخ بنؾرةڀ پ٣٧ٽ س يسكه بٺٳرةلخ ٮّٻٍ
 ٮٳللم، غاللد أقللى  وپللځ ، هللهب پللځ غاللد ، ب٬ّىّٟٻللد بٺٳللىبوبذ ٮرلل 

، بٺسٯٷلٵ  پځ ب٬ّنؾميد ب٩ّرنِ يُنل ٶةڀ ة٦ٿّ، وجهخ ٪ًوخ ٶٓٯر
ٮٷةڂلر  ، (1 پ لاة  زسٷلنڀ  بٺلّٖ  بٺ٧ ةٖى ّٰسٻ٭ جّٙ بٺس ةَٱ وبڂ٧مبټ

ٮٛلنيً ٦لځ   ، ههإ ب٪ّٿٻد  قلى ٯّلةوال ذ ب٬ُّلٻٿّٙ بَلّٔلبل ب٬ّمي لد     
أٶّلللة ؾُلللٿر بٺٗلللىب٤ بإلَلللنيپي بٺ ٗلللىبڂي ٦ٻللل  پ لللةٞٱ بٺط٫لللى   

وٮة٠ّد ٺُٻُٻد پځ ب٭ًّبئٽ بٺلّٖ  ، ٺٗة  بٺ ٗةو  بنوَٝ بنڂمٺُي
    .  پُّٗ ّٞة ب٬ّنؾموڀ س بنڂمٺٍ

                                                 

 .85-84، م1عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ، م( 1
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 اخلامتة 

زحّٙ پځ بٺحؿص أ رد لوبَد ب٬ّلمڀ بنڂمٺُلرد ٶنٶّلة ٢ّطلٹ ٵّلةنظ      
ٮٳللم وٚللؽ ، پٗلل٫ىخ ٩ّنبڂللث ب٪ّرللةخ ب٬ّكسٻٯللد س بٺسللةويف بنڂمٺُللي  

َلللى بٺحؿلللص أڀ پمي لللد وجلللهخ ز٧ةٲلللث ٦ٻللل  ؾٷٿالللة بض لللسّٙ پلللځ بن
وزلللؤزي ، بنڂمٺُللرد و للة أَلللىخ جللّٗ نع بٺ للنڀ وأَلللىخ جللّٗ ٺحللنڀ      

 أ رساة ٶنٶّة بٺ٣اّ٘ ب٫ّ٩ىبس ٬ّمي د ٞٻرٟٻد ٦ةٖٿد بٺط٫ى بنوَٝ  

ٶٿة أ٢اى بٺحؿص أ رد هلهإ ب٬ّمي لد وج٧لم َلٳنٜ ٞٻرٟٻلد َل د       
، ان ٠ّنٺر ا  َةؾد ٺٻٗىب٤ بإلَنيپي بٺ ٗلىبڂي ، ټ1785هل/ 478

جرللم بٺ ٗللةو  س نٺللٵ بٺسللةويف اال أڀ    و٦ٻلل  بٺللى٪ٽ پللځ َللٳنٞاة    
ب٬ّنبغاةذ ٮراة بَسٿىذ ؾس  پ سٗل٭ بٺٳلىڀ بٺُلةلٌ ب٭ّػلىع /     

٦ لمپة ؾُُلٽ بٺٗلىب٤ ٶّةئرلةً ٺٗلة  بٺ ٗلةو        ، بٺطةڂي ٦ٓى ب٬ّرنيلع
ّٛرللص ز٧للم هًٺّللد ب٬ّنؾللميځ ٮراللة جمبيللد بالٳّللمبو بٺسللموٷّي ٺٻموٺللد        

نوَلللٝ وَلللرٟىخ بٺ ٗلللةو  ٦ٻللل  پ٣٧لللٽ پ لللةٞٱ بٺط٫لللى ب، ب٬ّنؾميلللد
    .  بنڂمٺُي
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 صادر ومزاجع الكتابم

 
 املصادز: أواًل

 ايكطإٓ ايهطِٜ -

  ( 1259ّٖـ/ 658ت ) أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل، ابٔ األباض -1

زاض ايفهـــط ، ؼكٝـــل عبـــس ايػـــالّ اهلـــطاؽ   ، ايتهًُـــ١ يهتـــاب ايكـــ١ً   -2

 ّ  1995، بريٚت، يًطباع١

 ّ.1963، ، ايكاٖط1٠ؼكٝل سػني َؤْؼ، ط ،ا٤رياؿ١ً ايػ-3

َٓؿـٛضات َهتبـ١ ايجكافـ١    ، َعذِ أقشاب ايكانٞ أبٛ عًٞ ايكسيف -4 

 .2000ّ، َكط، ايس١ٜٝٓ

 ّ(1232ٖـ/ 630بٞ ايهطّ بٔ عبس ايهطِٜ اؾعضٟ )ت أعًٞ بٔ ، ثريابٔ األ-

ؼكٝـل عًـٞ قُـس َعـٛض ٚعـازٍ      ، أغس ايػاب١ يف َعطف١ ايكـشاب١  -5

 .1994ّ، بريٚت، 1ط، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ٛدٛزأمحس عبس امل

مجع٘ ٚسكل ْكٛقـ٘ داغـِ ٜاغـني    ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، األْسيؼ َٔ  – 6

 ّ  2015، زَؿل، 1ط، ايسضٜٚـ

اؿُـريٟ   إزضٜـؼ عبس اهلل قُس بٔ قُس بٔ عبس اهلل بـٔ   ٛبأ، زضٜػٞاإل

 ّ(.1164ٖـ/ 560اؿػين )ت 

  ّ.1989، عامل ايهتب، بريٚت، 1ْع١ٖ املؿتام يف اخرتام اآلفام، ط-7

ٞ ، اإلؾـــبًٝٞ- ــ ت ) قُـــس بـــٔ اؿػـــٔ بـــٔ عبٝـــس اهلل ايعبٝـــسٟ األْسيػـ

 ( 989ّٖـ/379

، 2ط، ؼكٝل قُس أبٛ ايفهٌ إبطاِٖٝ، طبكات ايٓشٜٛني ٚايًػٜٛني-8

 .بسٕٚ تاضٜذ، زاض املعاضف

َٓتكـف ايكـطٕ   ) أبٛ إغشام إبطاِٖٝ بٔ قُس ايفاضغٞ، االقطدطٟ-

 ( ذطٟ/ايعاؾط املٝالزٟايطابع اهل
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َطادعـ١ قُـس   ، ؼكٝل قُس دابط عبس ايعاٍ، املػايو ٚاملُايو-9

 . 1961ّ، ايكاٖط٠، ؾفٝل غطباٍ

 ( 1147ّٖـ/542ت) أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ بػاّ ايؿٓرتٜين، ابٔ بػاّ-

زاض ، 1ط، ؼكٝــل إسػــإ عبــاؽ، ايــصخري٠ يف قاغــٔ أٖــٌ اؾعٜــط٠-10

 . 2000ّ، بريٚت، ايػطب اإلغالَٞ

 ّ( 1182ٖـ/ 578أبٛ ايكاغِ خًف بٔ عبس املًو )ت ، ابٔ بؿهٛاٍ-

قـــسّ يـــ٘ ٚنـــبط٘ قـــالح ايـــسٜٔ ، ايكـــ١ً يف تـــاضٜذ عًُـــا٤ األْـــسيؼ-11

 . 1955ّ، ايكاٖط٠، َطبع١ اـالٞ، 2ط، اهلٛاضٟ

 ّ(1094ٖـ/ 487اهلل بٔ عبس ايععٜع )ت  عبس أبٛ، ايبهطٟ -

 . 1992ّ، بريٚت، ب اإلغالََٞٓؿٛضات زاض ايػط، املػايو ٚاملُايو- 12

 ( 1095ّٖـ/ 488ت ) عبس اهلل، ابٔ بًكني-

13-  ٕ يٝفــٞ  .ؼكٝــل إ، َــصنطات األَــري عبــس اهلل املػــ٢ُ بهتــاب ايتبٝــا

 .1955ّايكاٖط٠ ، بطٚفٓػاٍ

ايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟ / ايجاْٞ ) أبٛ بهط بٔ عًٞ ايكٓٗادٞ، ايبٝصم -

 عؿط املٝالزٟ(

زاض ، ؼكٝــل عبــس ايٖٛــاب بــٔ َٓكــٛض، باملكتــبؼ َــٔ نتــاب األْػــا-14

 ّ 1971، ايطباط، املٓكٛض يًطباع١

ٔ عبس اهلل بٔ أمحس األْسيػٞ، ابٔ ايبٝطاض-  ( 1248ّٖـ/646ت )نٝا٤ ايسٜ

 . 2001ّ، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، اؾاَع ملفطزات األز١ٜٚ ٚاألغص١ٜ-15

 ّ (1002ٖـ/393ت ) أبٛ ْكط إمساعٌٝ بٔ محاز، اؾٖٛطٟ-

، ؼكٝل أمحس عبس ايػفٛض عطاض، ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ-16

 .1987ّ، بريٚت، 4ط

 ّ(1063ٖـ/ 456بٛ قُس عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس )ت أ، ابٔ سعّ-

زاض اآلفـام  ، ؼكٝل أمحس قُـس ؾـانط  ، اإلسهاّ يف أقٍٛ األسهاّ-17

 .بسٕٚ تاضٜذ، بريٚت، اؾسٜس٠

زاض ، 4ط ، املــٓعِ خًٝــٌ إبــطاِٖٝؼكٝــل عبــس ، مجٗـط٠ أْػــاب ايعــطب -18

 ّ 2007، بريٚت، ايهتب ايع١ًُٝ
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، 2ط، ؼكٝل إسػـإ عبـاؽ  ، ضغاي١ يف فهٌ األْسيؼ ٚشنط ضداهلا-19

 .1987ّ، بريٚت

  . 1987ّ، بريٚت، 2ط، ؼكٝل إسػإ عباؽ، ضغا٥ٌ ابٔ سعّ-20

/ ٖـــ488قُــس بــٔ أبــٞ ْكــط فتــٛح بــٔ عبــس اهلل األظزٟ )ت   ، اؿُٝــسٟ-

1095ّ) 

ٚأمســا٤ ضٚا٠ اؿــسٜح ٚأٖــٌ    دــص٠ٚ املكتــبؼ يف شنــط ٚال٠ األْــسيؼ   -21

، ايــساض املكــط١ٜ يًتــأيٝف ٚايٓؿــط   ، ايفكــ٘ ٚاألزب ٚشٟٚ ايٓباٖــ١ ٚايؿــعط  

 . 1966ّ، ايكاٖط٠

سـٛايٞ  : عبـس اهلل قُـس بـٔ عبـس اهلل بـٔ عبـس املـٓعِ )ت        ٛبأ، اؿُريٟ-

 ّ(1310ٖـ/710

، بـريٚت ، 2ط، إسػإ عبـاؽ ؼكٝل ، ايطٚض املعطاض يف خرب األقطاض-22

1980ّ . 

 ( 977ّٖـ/ 367ت) أبٛ ايكاغِ ايٓكٝيب، ابٔ سٛقٌ -

 .1938ّ، يٝسٕ، َطبع١ بطٌٜ، 2ط، قٛض٠ األضض-23

 ّ(1076ٖـ/469بٛ َطٚإ سٝإ بٔ خًف )ت أ، ابٔ سٝإ-

( 846ّ-796ٖـ/232-180يًشكب١ ، )املكتبؼ َٔ أْبا٤ أٌٖ األْسيؼ-24

 .2003ّ، ايطٜاض، 1ط ، ؼكٝل قُٛز عًٞ َهٞ

( 880ّ-846ٖـ/ 267-232يًشكب١ )املكتبؼ َٔ أْبا٤ أٌٖ األْسيؼ-25

 . 1973ّ، بريٚت، زاض ايهتاب ايعطبٞ، 1ط ، ؼكٝل قُٛز عًٞ َهٞ

ّ(، 912-888ٖـــ/300-275يًشكبــ١ )َــٔ أْبــا٤ أٖــٌ األْــسيؼ املكتــبؼ-26

 ّ.1990ب، ، َٓؿٛضات زاض اآلفام اؾسٜس٠، املػط1ط ايعطبٞ، إمساعٌٝؼكٝل 

ّ(، 941-912ٖـ/330-300يًشكب١ ) َٔ أْبا٤ أٌٖ األْسيؼ املكتبؼ-27

ؼكٝل ب. ؾاملٝتا بايتعإٚ َع نٛض ْٝطٞ ٚ ّ. قـبح، َٓؿـٛضات املعٗـس    

 ّ.1979ايعطبٞ يًجكاف١، َسضٜس، 

، ّ(974-970ٖـ/364-360يًشكب١ )املكتبؼ َٔ أْبا٤ أٌٖ األْسيؼ-28

 . 1965ّ، بريٚت، ايجكاف١زاض ، ؼكٝل عبس ايطمحٔ عًٞ اؿذٞ

  ( 1185ّٖـ/ 581ت ) أبٛ قُس، ابٔ اـطاط

اختكاض اقتباؽ األْٛاض، تكـسِٜ ٚ ؼكٝـل اميًَٝٝٛٛيٝٓـا ٚ خـافٝٓتٛ     -29
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ٞ  ، اجملًؼ األع٢ً يألعاخ ايع١ًُٝ، بٛغٝو بٝال ، َعٗس ايتعـإٚ ايعطبـ

 ّ.1990َسضٜس 

 ( 971ّٖـ/361ت ) أبٛ عبس اهلل قُس بٔ ساضخ، اـؿين -

ــ١  -30 ــا٤ إفطٜكٝـ ــ١ ٚعًُـ ــا٠ قططبـ ــاض    ، قهـ ــٛت عطـ ــٝس عـ ــطٙ ايػـ ــين بٓؿـ عـ

 .1994ّ، ايكاٖط٠، 2ط، َهتب١ اـالٞ، اؿػٝين

ــٔ اـطٝــــب - ــسٜٔ ، ابــ ــإ ايــ ٞ أيػــ ــاْ ــس ايتًُػــ ــس اهلل قُــ ــٛ عبــ ت  ) بــ

 .ّ(1374ٖـ/776

ــ١ -31 ــاض غطْاطـ ــ١ يف أخبـ ٕ ، اإلساطـ ــا ــس اهلل عٓـ ــس عبـ ــل قُـ ، 1ط، ؼكٝـ

  . 1974ّ، 2ز ، ّ 1973، 1ز  ، ايكاٖط٠، ؿطايؿطن١ املكط١ٜ يًطباع١ ٚايٓ

املػ٢ُ  اإلغالَّٔ ًَٛى  االستالّ قبٌٜع ٛعُاٍ األعالّ يف َٔ بأ  -32

ــاضٜذ اغـــباْٝا اإلغـــال١َٝ  ــل إ، بتـ ــاٍ-ؼكٝـــل ٚتعًٝـ زاض ، يٝفـــٞ بطٚفٓػـ

 ّ.1956، بريٚت، املهؿٛف

 ّ(1405ٖـ/ 808عبس ايطمحٔ بٔ قُس )ت ، ابٔ خًسٕٚ -

ايعرب ٚزٜٛإ املبتسأ ٚاـرب يف أٜـاّ ايعـطب   ٕ املػ٢ُ تاضٜذ ابٔ خًسٚ-33

ؼكٝــل  ، ،األنــرب ٚايعذــِ ٚايرببــط َٚــٔ عاقــطِٖ َــٔ شٟٚ ايػــًطإ      

 .1999ّ، بريٚت، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، 1ط، تطنٞ فطسإ املكطف٢

 / ٖـــ681ت) قُــس بــٔ أمحــس ايــسٜٔ مشــؼ ايعبــاؽ أبــٛ، ابــٔ خًهــإ -

1282ّ) . 

زاض  ،يبٓإ  ،ؼكٝل إسػإ عباؽ ، ايعَإ أبٓا٤ ْبا٤ٚأ األعٝإ ٚفٝات -34

 . 1969ّ، بريٚت، ايجكاف١

 ( 993ّٖـ/ 383ت) أبٛ بهط قُس بٔ ايعباؽ، اـٛاضظَٞ -

  . ٖـ1418، بريٚت، َفٝس ايعًّٛ َٚبٝس اهلُّٛ-35

 ( 1405ّٖـ/808ت ) ايبكا٤ قُس بٔ َٛغ٢ بٔ عٝػ٢ أبٛ، ايسَريٟ -

 .ٖـ1424، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، سٝا٠ اؿٝٛإ ايهرب٣-36

 ( 1347ّ/ٖـ748قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ بٔ قامياظ )ت ، ايصٖيب -

 . 2006ّ، ايكاٖط٠، زاض اؿسٜح، غري أعالّ ايٓبال٤-37 

زاض ايػطب ، بؿاض عٛاز ؼكٝل، ٚاألعالّ املؿاٖري ٚٚفٝات اإلغالّ تاضٜذ-38

 . 2003ّ، بريٚت، اإلغالَٞ
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 .1998ّ، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 1ط ،تصنط٠ اؿفاظ-39

ٕ  ، زٍٚ اإلغــالّ-40 ، 2ط، اعتٓــ٢ بتكــشٝش٘ قُــس طــ٘ ايبــسٟٚ ٚآخــطٚ

 . 1945ّ، اهلٓس

 ( 925ّٖـ/ 313ت ) أبٛ بهط قُس بٔ ظنطٜا، ايطاظٟ -

زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ   ، اعت٢ٓ ب٘ ٖٝجِ خًٝف١ طعُٝٞ، اؿاٟٚ يف ايطب-41

 .2002ّ، بريٚت، ايعطبٞ

 ( 1267ّٖـ/666ت بعس ) ُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازضق، ايطاظٟ -

 .1995ّ، بريٚت، َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ، كتاض ايكشاح-42

 ( 1147ّٖـ/ 542ت ) أبٛ قُس، ايطؾاطٞ -

تكـــسِٜ ٚؼكٝـــل اميًٝٝـــٛ َٛيٝٓـــا    ، األْـــسيؼ َـــٔ اقتبـــاؽ األْـــٛاض   -43

عإٚ َعٗس ايت، اجملًؼ األع٢ً يألعاخ ايع١ًُٝ، ٚخاثٝٓتٛ بٛتٝو بٝال

 . 1980ّ، َسضٜس، َع ايعامل ايعطبٞ

 ( 1790ّٖـ /1205ت ) قُس بٔ قُس بٔ عبس ايطظام، ايعبٝسٟ -

بسٕٚ َهـإ  ، َٓؿٛضات زاض اهلسا١ٜ، تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ-44

 . ٚغ١ٓ ايطبع

 (1325ّ/ٖـ726نإ سٝا غ١ٓ )اؿػٔ عًٞ بٔ عبس اهلل ٛأب، ابٔ أبٞ ظضع -

َس١ٜٓ  املػطب ٚتاضٜذٚض ايكططاؽ يف أخباض ًَٛى األْٝؼ املططب بط-45

 .1972ّ، ايطباط، زاض املٓكٛض يًطباع١ ٚايٛضاق١، فاؽ

 ( 1146ّٖـ/ 541ت بعس ) بهط أبٞعبس اهلل قُس بٔ  أبٛ، ايعٖطٟ -

َهتبـــ١ ، اعتٓـــ٢ بتشكٝكــ٘ قُــس ســـاز قــازم   ، نتــاب اؾػطافٝــ١  -46 

 . بٛضغعٝس، ايجكاف١ ايس١ٜٝٓ

 ( 1286ّٖـ/685ّ أٚ 1274ٖـ/ 673َٛغ٢ )ت  عًٞ بٔ، ابٔ غعٝس -

، 1ز، َكـط ، زاض املعـاضف ، ؼكٝل ؾـٛقٞ نـٝف  ، املػطب يف س٢ً املػطب-47

 . 1955ّ، 2ز، ّ 1953

 ( 838ّٖـ/ 224ت ) أبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غالّ اهلطٟٚ، ابٔ غالّ -

َطبع١ زا٥ط٠ املعاضف ، ؼكٝل قُس عبس املعٝس خإ، غطٜب اؿسٜح-48

 . 1964ّ، ايسنٔ –سٝسض آباز ، ايعجُا١ْٝ
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ٟ     ، ؾـــــٝذ ايطبـــــ٠ٛ -  أبـــــٛ عبـــــس اهلل قُـــــس بـــــٔ أبـــــٞ طايـــــب األْكـــــاض

 ّ(1326ٖـ/727)ت

نب١ ايسٖط يف عذا٥ب ايرب ٚايبشط، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، -49

 ّ. 1998ايطبع١ ايجا١ْٝ 

عبـس املًـو قُـس بـٔ أمحـس بـٔ قُـس بـٔ         ، ابٔ أبـٞ قـاسب ايكـال٠   -

 .1198ّـ/ 594ٖت ) إبطاِٖٝ

تاضٜذ املٔ باإلَا١َ ع٢ً املػتهعفني بإٔ دعًـِٗ اهلل أ٥ُـ١ ٚدعًـِٗ    -50

 .1979ّ، بػساز، زاض اؿط١ٜ يًطباع١، ؼكٝل عبس اهلازٟ ايتاظٟ، ايٛاضثني

 تقــالح ايــسٜٔ خًٝــٌ بــٔ أٜبــو بــٔ عبــس اهلل ايكــفسٟ )       ، ايكــفسٟ-

 (1362ّ/ٖـ764

زاض ، نــٞ َكــطف٢ أمحــس األضْــاؤٚط ٚتط ايــٛايف بايٛفٝــات، ؼكٝــل   -51

 .2000ّ ، بريٚت –إسٝا٤ ايرتاخ 

 ّ( 1202ٖـ/599ت )أبٛ دعفط أمحس بٔ عٝػ٢، ايهيب -

ٞ ، بػٝــ١ املًــتُؼ يف تــاضٜذ ضدــاٍ أٖــٌ األْــسيؼ    -52  ، زاض ايهتــاب ايعطبــ

 ّ 1967، ايكاٖط٠

ٟ        ، ابٔ عبس اؿل - ت ) قـفٞ ايـسٜٔ عبـس املـؤَٔ بـٔ عبـس اؿـل ايبػـساز

 ّ(1338ٖـ/ 739

، بريٚت، 1ط، زاض اؾٌٝ، طالع ع٢ً أمسا٤ األَه١ٓ ٚايبكاعَطاقس اال-53

 . ٖـ1412

 ( 870ّ/ٖـ257عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل )ت، ابٔ عبس اؿهِ -

 . 1995ّايكاٖط٠ ، فتٛح َكط ٚامُلػطب، ؼكٝل عًٞ قُس عُط-54  

أبٛ عبس اهلل قُس بٔ قُس بٔ عبس املًو ، ابٔ عبس املًو املطانؿٞ -

 ( 1303ّٖـ / 703ت ) األْكاضٟ

ؼكٝــل إسػــإ عبــاؽ   ، ايــصٌٜ ٚايتهًُــ١ يهتــابٞ املٛقــٍٛ ٚايكــ١ً    -55

  . 2012ّ، تْٛؼ، زاض ايػطب اإلغالَٞ، 1ط، ٚقُس ؾطٜف١ ٚبؿاض عٛاز

 ّ (1261ٖـ/ 660ت ) عُط بٔ أمحس بٔ ٖب١ اهلل، ابٔ ايعسِٜ -

 ،بـريٚت ، زاض ايفهط، ؼكٝل غٌٝٗ ظناض، بػ١ٝ ايطًب يف تاضٜذ سًب -56

 .بسٕٚ تاضٜذ
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 ّ(1312ٖـ/  712بعس  ابٔ عصاضٟ املطانؿٞ، أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ قُس )ت

ايبٝــإ املػــطب يف أخبــاض األْــسيؼ ٚاملػــطب، ؼكٝــل َٚطادعــ١ دـــ.ؽ    -57

ؼكٝل  3ز، 2; ز 1951ّ، يٝفٞ بطٚفٓػاٍ، زاض ايجكاف١، بريٚت-نٛالٕ ٚإ

ٍ  . ؽ. ز.َٚطادعــ١ ، بــريٚت، فــ١زاض ايجكا، 3ط، نــٛالٕ ٚإيٝفــٞ بطٚفٓػــا

ــاؽ ، 4ّ; ز1983 ــام ، 1967ّ، بــــريٚت، ؼكٝــــل إسػــــإ عبــ ٚاؾــــع٤ اـــ

 ٕ زاض ايػـــطب ، 1ط، باملٛســـسٜٔ ؼكٝـــل قُـــس إبـــطاِٖٝ ايهتـــاْٞ ٚآخـــطٚ

   . 1985ّ، بريٚت، اإلغالَٞ

 ّ(1085ٖـ/ 478ت )أمحس بٔ عُط بٔ أْؼ، ايعصضٟ-

ْكــٛم عــٔ األْــسيؼ َــٔ نتــاب تطقــٝع األخبــاض ٚتٜٓٛــع اآلثــاض         -68

مجٝع املُايو، ؼكٝل عبـس   إىلػتإ يف غطا٥ب ايبًسإ ٚاملػايو ٚايب

 ، َسضٜس، ز.ت.اإلغال١ََٝٓؿٛضات َعٗس ايسضاغات ، ٖٛاْٞايععٜع األ

 ّ (1175ٖـ/571ت ) أبٛ ايكاغِ بٔ اؿػٔ بٔ ٖب١ اهلل، ابٔ عػانط-

ٚ بٔ غطا١َ ايعُطٟٚ، تاضٜذ زَؿل-59  .1995ّ، بريٚت، زاض ايفهط، ؼكٝل عُط

 ٖـــ597ت) قُــس بــٔ قُــس بــٔ ساَــس ايهاتــب، يعُــاز األقــفٗاْٞابــٔ ا

/1200ّ ) 

ــط  -60 ــس٠ ايعكـ ــط ٚدطٜـ ــس٠ ايككـ ــٛف  ، خطٜـ ــاف أشضْـ ــل أشضتـ ــساض ، ؼكٝـ ايـ

 1971ّ، ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط

 ( ّ 1175ٖـ/ 571قُس بٔ أٜٛب بٔ غايب ايبًٓػٞ )ت ، ابٔ غايب -

ٞ  ، قطع١ َٔ نتاب فطس١ األْفؼ يف تـاضٜذ األْـسيؼ  -61   ؼكٝـل يطفـ

  . 1956ّ، ايكاٖط٠، عبس ايبسٜع

 ( 961ّٖـ/350ت ) أبٛ إبطاِٖٝ اغشام بٔ إبطاِٖٝ، ايفاضابٞ -

 .2003ّ، ايكاٖط٠، ؼكٝل أمحس كتاض عُط، َعذِ زٜٛإ األزب-62

 ( 786ّٖـ/170ت ) أبٛ عبس ايطمحٔ اـًٌٝ بٔ أمحس، ايفطاٖٝسٟ -

زاض ، ا٥ٞؼكٝــل َٗـــسٟ املدعَٚــٞ ٚإبــطاِٖٝ ايػـــاَط   ، نتــاب ايعــني  -63

 . بريٚت، اهلالٍ

 ( 1369ّٖـ/ 799ت ) إبطاِٖٝ بٔ عًٞ، ابٔ فطسٕٛ -

ٕ املصٖب-64 زاض ، ؼكٝل قُس األمحسٟ، ايسٜباز املصٖب يف َعطف١ أعٝا

 بسٕٚ تاضٜذ ، ايكاٖط٠، ايرتاخ
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 ّ(1331ٖـ/ 732عُاز ايسٜٔ إمساعٌٝ بٔ قُس بٔ عُط )ت ، ايفسا ٛبأ -

 ّ.1840ع١ ايػًطا١ْٝ، باضٜؼ، تكِٜٛ ايبًسإ، زاض ايطبا-65

 ( 1012ّٖـ/ 403ت)أبٛ ايٛيٝس عبس اهلل بٔ قُس بٔ ٜٛغف، ابٔ ايفطنٞ-

ٞ  ، تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ -66  ، 1ط، ؼكٝل ضٚس١ٝ عبس ايـطمحٔ ايػـٜٛف

 . 1997ّ، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ

 ّ (975ٖـ/365ت ) أمحس بٔ قُس بٔ إغشام، ابٔ ايفكٝ٘ -

، بــريٚت، عــامل ايهتــب، ؼكٝــل ٜٛغــف اهلــازٟ، يبًــسإكتكــط نتــاب ا-67

1996ّ. 

 ( 1414ّٖـ/ 817ت ) قُس بٔ ٜعكٛب، ايفريٚظآبازٟ -

، 8ط، َهتـب ؼكٝــل ايـرتاخ يف َؤغػــ١ ايطغــاي١  ، ايكـاَٛؽ احملــٝط -68

 ّ.2005، بريٚت

 تأبٛ ايفهٌ ايكانـٞ عٝـاض بـٔ َٛغـ٢ ايٝشكـيب )     ، ايكانٞ عٝاض-

 (1149ّ/ٖـ544

، 2ز ، ؼكٝل ابٔ تاٜٚت ايطٓذٞ 1ز، ضى ٚتكطٜب املػايوتطتٝب املسا-69

، 8، 7، 6ز ، ؼكٝل قُس ؾطٜف١ 5ز، ؼكٝل عبس ايكازض ايكشطاٟٚ، 4، 3

  احملُس١ٜ، املػطب.-َطبع١ فهاي١ ، ؼكٝل غعٝس أمحس أعطاب

 . ّ (1283ٖـ/ 682ت) ظنطٜا بٔ قُس بٔ قُٛز، ايكعٜٚين

 . 1969ّ، بريٚت، ض قازضزا، آثاض ايبالز ٚأخباض ايعباز -70

 سػٔ بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ عبس املًو ايهتاَٞ املطانؿٞ، ابٔ ايكطإ-

 ( 1230ّٖـ/ 628ت)

ؼكٝل قُٛز عًٞ ، ْعِ اؾُإ يرتتٝب َا غًف َٔ أخباض ايعَإ-71

  . 1990ّ، ايكاٖط٠، زاض ايػطب اإلغالَٞ، 2ط، َهٞ

 ( 1248ّٖـ/ 646ت ) مجاٍ ايسٜٔ أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ ٜٛغف، ايكفطٞ -

  . ٖـ1424، بريٚت، املهتب١ ايعكط١ٜ، أْباٙ ايطٚا٠ ع٢ً أْباٙ ايٓشا٠-72

 (1418ّ/ٖـ821 تأبٛ ايعباؽ أمحس بٔ عًٞ ايكًكؿٓسٟ )، ايكًكؿٓسٟ -

 .1963ّ، ايكاٖط٠، املطبع١ األَري١ٜ، قبح األعؿ٢ يف قٓاع١ األْؿا-73

 ( 977ّٖـ/367ت) أبٛ بهط قُس بٔ عُط، ابٔ ايكٛط١ٝ-

 .1957ّ، بريٚت، ؼكٝل عبس اهلل أْٝؼ ايطباع، تاضٜذ افتتاح األْسيؼ-74
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 ( 1372ّٖـ/774ت ) أبٛ ايفسا إمساعٌٝ بٔ عُط، ابٔ نجري-

ٟ   ، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ-75 ٞ   ، ؼكٝـل عًـٞ ؾـري ، بـريٚت ، زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعطبـ

1988ّ. 

ٟ     ، ايهذطاتٞ- ـ/ ٖـ 986ت ) مجاٍ ايسٜٔ قُس بـٔ طـاٖط بـٔ عًـٞ اهلٓـس

1578ّ ) 

ــٛاض يف غطا٥ــب ايتٓعٜــٌ ٚيطــا٥ف األخبــاض     -76 َطبعــ١ ، فُــع عــاض األْ

 . 1967ّ، 3ط، فًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايعجُا١ْٝ

ٟ    ، ابــٔ ايهطزبــٛؽ  - َــٔ عًُــا٤ ايكــطٕ   ) أبــٛ َــطٚإ عبــس املًــو ايتــٛظض

 ايػازؽ اهلذطٟ / ايجاْٞ عؿط املٝالزٟ (

ٕ  ، باطتاضٜذ األْسيؼ البٔ ايهطزبـٛؽ ٚٚقـف٘ البـٔ ايؿـ    -77 ، ْكـإ دسٜـسا

 . 1971ّ، َسضٜس، َطبع١ ايسضاغات اإلغال١َٝ، ؼكٝل أمحس كتاض ايعبازٟ

ٞ بٔ قُس بٔ قُس بٔ سبٝب، املاٚضزٟ- ٔ عً ٛ اؿػ  ّ(1058ٖـ /450ت )أب

عًـٞ قُـس   ؼكٝـل  ، اؿاٟٚ ايهبري يف فك٘ َصٖب اإلَاّ ايؿافعٞ -78

 .1999ّ، ببريٚت، ١زاض ايهتب ايعًُٝ، املٛدٛزعازٍ أمحس عبس َٚعٛض 

 َؤيف)ت ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ/ايعاؾط املٝالزٟ(.، فٍٗٛ - 

َطا٥ٗا ضمحِٗ اهلل ٚاؿطٚب أخباض فُٛع١ يف فتح األْسيؼ ٚشنط أ-79

 ّ.1867، ايٛاقع١ بٗا بِٝٓٗ، فطٜط

 ّ(.1489/ـ895ٖت يف سسٚز ) َؤيف، فٍٗٛ -

، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،1تاضٜذ األْسيؼ، ؼكٝل عبس ايكازض بٛبا١ٜ، ط- 80

بعٓـٛإ شنـط   ، ٚايٓػـد١ األخـط٣ بتشكٝـل يـٜٛؼ َٛيٝٓـا     ، 2007ّبريٚت، 

 . 1983ّ، َسضٜس، بالز األْسيؼ

 ( 982ّٖـ/ 372ت بعس ) َؤيف، فٍٗٛ -

تطمجــ٘ عــٔ ايفاضغــ١ٝ ٜٛغــف  ، ســسٚز ايعــامل َــٔ املؿــطم إىل املػــطب -81

 . ٖـ1423، ايكاٖط٠، اهلازٟ

 ( 1312ّٖـ/ 712نإ سًٝا ) َؤيف، فٍٗٛ -

 . 2005ّ، ايطباط، 1ط، ؼكٝل عبس ايكازض بٛبا١ٜ، َفاخط ايرببط-82

 ( 1249ّ/ٖـ647عبس ايٛاسس بٔ عًٞ)ت ، املطانؿٞ -

ــطب -83  ــاض امُلػـ ــطإ  ، املعذـــب يف تًدـــٝل أخبـ ــٌ عُـ ــع سٛاؾـــٝ٘ خًٝـ ٚنـ
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 .2005ّ، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 2ط، املٓكٛض

 ( 957ّٖـ/ 346ت ) نيأبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ اؿػ، املػعٛزٟ -

زاض إسٝا٤ ، 2ط، ؼكٝل ٜٛغف ايبكاعٞ، َطٚز ايصٖب َٚعازٕ اؾٖٛط-84

 . 2011ّ، بريٚت، ايرتاخ ايعطبٞ يًطباع١ ٚايٓؿط

 ّ (1213ٖـ/610ت ) أبٛ ايفتح ْاقط بٔ عبس ايػٝس اـٛاضظَٞ، املططظٟ -

 . ذبسٕٚ تاضٜ، بريٚت، زاض ايهتاب ايعطبٞ، املػطب يف تطتٝب املعطب-85

 ( 1708ّٖـ/ 1120ت ) عًٞ بٔ أمحس، ابٔ َعكّٛ املسْٞ اؿػٝين -

ؼكٝل َؤغػ١ آٍ ، ايططاظ األٍٚ ٚايهٓاظ ملا عًٝ٘ َٔ يػ١ ايعطب املعٍٛ-86

 .بسٕٚ َهإ ٚغ١ٓ ايطبع، ٚتكسِٜ عًٞ ايؿٗطغتاْٞ، ايبٝت

 ( 990ّ/ٖـ380)ت عبس اهلل أمحس بٔ قُس ايؿافعٞ ايبؿاضٟ ٛأب، املكسغٞ -

ٚنع َكسَت٘ ٚسٛاؾٝ٘ قُس ، أسػٔ ايتكاغِٝ يف َعطف١ األقايِٝ -87  

 . 1987ّبريٚت ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، كعّٚ

 .ّ (1631ٖـ/ 1041: ت)ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ قُس ايتًُػاْٞ ،املكطٟ -

زاض  ،ؼكٝل إسػإ عباؽ  ،ْفح ايطٝب َٔ غكٔ األْسيؼ ايططٝب -88

 .1968ّ ،بريٚت  ،قازض 

ٟ        ، َٓعـٛض ابٔ  - ت ) أبـٛ ايفهـٌ مجـاٍ ايـسٜٔ قُـس بـٔ َهـطّ األْكـاض

 ( 1311ّٖـ/ 711

 . ت. ز، بريٚت، يػإ ايعطب احملٝط-89

 ( 1089ّٖـ/ 482ت ) إبطاِٖٝ بٔ غعٝس، ايٓعُاْٞ -

، ايطٜـــاض، 1ط، ؼكٝـــل قُـــس قُـــٛز اؿـــساز ، ٚفٝـــات املكـــطٜني-90

 . ٖـ1408

ٞ  أبـــٛ اؿػـــٔ عًـــٞ بـــٔ عبـــس اهلل بـــٔ ق      ، ايٓبـــاٖٞ - ت ) ُـــس اؾـــصاَ

 ( 1389ّٖـ/792

املعطٚف باملطقب١ ايعًٝا فُٝٔ ٜػتشل ايكها٤ ، تاضٜذ قها٠ األْسيؼ-91

 . 1983ّ، بريٚت، زاض اآلفام اؾسٜس٠، ٚايكتٝا

-  ٟ أمحــس بــٔ عبــس ايٖٛــاب بـٔ قُــس بــٔ عبــس ايــسا٥ِ ايكطؾــٞ  ، ايٓـٜٛط

 ّ(1332ـ /732ٖتايتُٝٞ ايبهطٟ)

  .ٖـ1423، زاض ايهتب، ايكاٖط٠، 1ألزب، طْٗا١ٜ األضب يف َعطف١ فٕٓٛ ا-92
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 ( 1348ّٖـ / 749) ايهٓسٟ عُط بٔ َعفط بٔ عُط بٔ قُس، ابٔ ايٛضزٟ

 . 1996ّ، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 1ط، تاضٜذ ابٔ ايٛضزٟ-93

 ّ (1366ٖـ/768ت ) عبس اهلل قُس بٔ أغعس أبٛ، ايٝافعٞ -

زاض ايهتــاب ، زخ ايعَــإَــطآ٠ اؾٓــإ ٚعــرب٠ ايٝكعــإ يف َعطفــ١ ســٛا -94

 . 1994ّ، ايكاٖط٠، اإلغالَٞ

عبس اهلل بٔ عبس اهلل ايطَٚٞ ايبػسازٟ  ٛبأؾٗاب ايسٜٔ ، ٜاقٛت اؿُٟٛ -

 ّ(1228ٖـ/ 626)ت 

95- ٕ ــسا ــِ ايبًـ ــٔ َعذـ ــني   ، األْـــسيؼ َـ ــِ ٜاغـ ــ٘ داغـ ــل عًٝـ ــ٘ ٚعًـ سككـ

 .2012ّايبكط٠ ، 1ط، ايسضٜٚـ

 . 1993ّ، بريٚت، طب اإلغالَٞزاض ايػ، ؼكٝل إسػإ عباؽ، َعذِ األزبا٤ -

ت بعــس غــ١ٓ  ) أمحــس ابــٔ أبــٞ ٜعكــٛب بــٔ دعفــط بــٔ ٚانــح   ، ايٝعكــٛبٞ-

 ( 904ّٖـ/ 292

96-        ٟ ــ١ ، 1ط، ايبًــسإ ـ ؼكٝــل قُــس أَــني نــٓاٚ ، زاض ايهتــب ايعًُٝ

 .2002ّ، بريٚت

 ( 958ّٖـ/347ت ) أبٛ غعٝس عبس ايطمحٔ بٔ أمحس، ابٔ ْٜٛؼ -

 ٖـ. 1421، بريٚت، اض ايهتب ايع١ًُٝز، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ املكطٟ-97

 مساجع البحح: ثانيًا

 عًٞ ، أزِٖ-

 .ت. ز، بريٚت، املعتُس بٔ عباز-1

 ؾهٝب، ضغالٕأ -

ــ١ٝ يف  -2 ــٌ ايػٓسغـــ ــاضاؿًـــ ــاض  األخبـــ ــ١ٝٚاآلثـــ ــ١ ، 1ط، األْسيػـــ املطبعـــ

 ّ.1936، َكط، ايطمحا١ْٝ

 ٜٛغف ، أؾبار-

مجـ١ قُـس عبـس اهلل    تط، تاضٜذ األْسيؼ يف عٗس املطابطني ٚاملٛسسٜٔ-3

 .1940ّ، ايكاٖط٠، َطبع١ ؾ١ٓ ايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، عٓإ

 ( 1906ّت ) فؤاز إفطاّ، ايبػتاْٞ-

ٕ ، تطمج١ ضنا َٗٝاض، فاضغٞ –قاَٛؽ عطبٞ ، املٓذس األظسٟ-4 ، طٗـطا

 . ٖـ1370
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 عازٍ غعٝس ، ايبؿٓاٟٚ-

 . 2000ّ، بريٚت، األ١َ األْسيػ١ٝ ايؿٗٝس٠-5

 از سػني فؤ، ايتُُٝٞ-

ايتذٝبٕٝٛ يف األْـسيؼ ٚزٚضٖـِ ايػٝاغـٞ ٚايفهـطٟ َـٔ ايفـتح ستـ٢        -6

ن١ًٝ ، اططٚس١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠، َٓتكف ايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟ

 .2010ّ، داَع١ ايبكط٠، اآلزاب

 دابط خًٝف١ ، دابط

ٖــ  636-528) بٓٛ َـطزْٝـ ٚزٚضٖـِ ايػٝاغـٞ ٚايػـهطٟ يف األْـسيؼ     -7

 .2017ّزَؿل ، 1ط( 1238ّ -1134/

 .عبس ايطمحٔ عًٞ، اؿذٞ-

ٖـــ/ 897-92) ايتــاضٜذ األْسيػــٞ َــٔ ايفــتح ستــ٢ غــكٛط غطْاطــ١    -8

 .1976ّ، بػساز، 1ط( 710-1491ّ

ــاٟٚ ــسضٜٚـ ٚايعًٝــ ــاض ، ايــ ــني ٚسػــــني دبــ ــِ ٜاغــ ــطٜط ، داغــ ــ١ فــ َسٜٓــ

 .2017ّايعسز األٍٚ يػ١ٓ  42اجملًس ، ف١ً أعاخ ايبكط٠، األْسيػ١ٝ

 قُس عبسٙ ، ستا١ًَ -

 . 1996ّ، عُإ، ٜبريٜا قبٌ ف٤ٞ ايعطب املػًُنيا-9

 داغِ ٜاغني ; ٚايعًٝاٟٚ ،سػني دباض، ايسضٜٚـ -

زاض ، 1ط، الضز٠ بٝاغـ١ أغــتٛضق١ ( ) زضاغـات يف تـاضٜذ املــسٕ األْسيػـ١ٝ   -10

 . 2017ّ، زَؿل، متٛظ يًطباع١

فًـ١ آزاب  ( 1004ّ-713ٖــ/  395-95، )َس١ٜٓ مسـٛض٠ األْسيػـ١ٝ  -11

 . 2016ّ، ( ايكػِ األ16ٍٚز )ايعس، شٟ قاض

 عكُت عبس ايًطٝف ، زْسف

زاض ايػــطب ، 1ط، األْــسيؼ يف ْٗاٜــ١ املــطابطني َٚػــتٌٗ املٛســسٜٔ-12    

 . 1988ّ ، بريٚت، اإلغالَٞ

 ضٜٓٗطت ، زٚظٟ-

ْكًـ٘ إىل ايعطبٝـ١ ٚعًـل عًٝـ٘ قُـس غـًِٝ       ، ته١ًُ املعادِ ايعطبٝـ١ -13

َٔ ، ايجكاف١ ٚاإلعالّ ايعطاق١َٝٓؿٛضات ٚظاض٠ ، ايٓعُٝٞ ٚمجاٍ اـٝاط

1979 ّ– 2000ّ . 
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ٞ ، املػـًُٕٛ يف األْــسيؼ - ، اهل٦ٝــ١ املكــط١ٜ يًهتــاب، تطمجــ١ سػــٔ سبؿـ

 ّ 1994، ايكاٖط٠

ٞ  ، ًَٛى ايطٛا٥ف ْٚعطات يف تاضٜذ اإلغالّ-14 ، تطمج١ ناَـٌ نٝالْـ

 . 1933ّ، ايكاٖط٠، َطبع١ عٝػ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚؾطناؤٙ، 1ط

 ٛغف سػني ٜ، ايسٜٚساض -

، ّ (1030-755ٖـ/ 422-138) اجملتُع األْسيػٞ يف ايعكط األَٟٛ-15

 .1994ّ، َكط، 1ط

 أَني ، ضٚو١ -

 .بسٕٚ تاضٜذ، بريٚت، زاض ايكًِ، ايتساٟٚ باألعؿاب -16

 ْػطٜٔ دٟٛ ، ايػاعسٟ -

ضغاي١ َادػتري ، بٓٛ قػٞ ٚزٚضِٖ ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ يف األْسيؼ-17

 . 2017ّ، داَع١ ايبكط٠، يًعًّٛ اإلْػا١ْٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ، غري َٓؿٛض٠

 ايػٝس عبس ايععٜع، غامل -

َٔ ايفتح ست٢ غكٛط اـالف١  األْسيؼتاضٜذ املػًُني ٚآثاضِٖ يف -18

 .1962ّ، يبٓإ، زاض املعاضف، بكططب١

 .إبطاِٖٝخًٌٝ ، ايػاَطا٥ٞ -

ٖـــ/ 316-95زضاغــ١ يف أسٛايــ٘ ايػٝاغــ١ٝ ، ايجػــط األعًــ٢ األْسيػــٞ-19

 .ّ 1976، َطبع١ أغس بػساز، 713-928ّ

، عالقات املطابطني باملُايو األغبا١ْٝ باألْسيؼ ٚبايسٍٚ اإلغال١َٝ-20

 ّ  1986، بػسز، زاض اؿط١ٜ يًطباع١

 خًٌٝ إبطاِٖٝ ٚآخطٕٚ ، ايػاَطا٥ٞ

َسٜطٜــ١ زاض ايهتــب يًطباعــ١ ، تــاضٜذ ايعــطب ٚسهــاضتِٗ يف األْــسيؼ -21

 .1986ّ، املٛقٌ، ٚايٓؿط

 ٖـ(1315ت )ؾٗاب ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ خايس ايٓاقطٟ، ٟايػالٚ -

، ايــساض ايبٝهــا٤، زاض ايهتــاب، االغتككــا ألخبــاض زٍٚ املػــطب األقكــ٢-22

 .بسٕٚ تاضٜذ

 إبطاِٖٝ عط١ٝ اهلل بٔ ٖالٍ ، ايػًُٞ -

زضاغ١ تاضىٝـ١ سهـاض١ٜ   ، تاضٜذ َس١ٜٓ طًٝط١ً يف ايعكط اإلغالَٞ-23
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املًُهــ١ ، داَعــ١ أّ ايكــط٣ ، غــري َٓؿــٛض٠ ضغــاي١ َادػــتري  ، ٖـــ92-478

 . ٖـ1425، ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 عبس ايععٜع ططٜح، ؾطف -

بسٕٚ َهإ ، 11ط، زاض املعطف١ اؾاَع١ٝ، اؾػطاف١ٝ املٓاخ١ٝ ٚايٓبات١ٝ-24

 . ٚغ١ٓ ايطبع

بـسٕٚ  ، َطنع اإلغهٓسض١ٜ يًهتـاب ، املكسَات يف اؾػطافٝا ايطبٝع١ٝ-25

 .تاضٜذ

 شْٕٛ. عبس ايٛاسس، ط٘ -

ٚاألْــسيؼ،  إفطٜكٝــايف مشــاٍ  اإلغــالَٞايعطبــٞ  ٚاالغــتكطاضايفــتح  -26

 ّ.1982َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚاألعالّ، بػساز، 

 أمحس كتاض ، عبس اؿُٝس -

، بـريٚت ، َٓؿـٛضات عـامل ايهتـب   ، 1ط، َعذِ ايًػ١ ايعطبٝـ١ املعاقـط٠  -27

2008ّ. 

 سػني دباض ، ايعًٝاٟٚ -

ى١ٝ يف أسٛاهلِ ايعا١َ يف األْسيؼ ست٢ ْٗا١ٜ زضاغ١ تاض، ايبؿهٓؼ-28

، نًٝــ١ ايرتبٝــ١  ، أططٚســ١ زنتــٛضاٙ غــري َٓؿــٛض٠   ، 1035ّٖـــ/  427غــ١ٓ 

 . 2011ّ، داَع١ ايبكط٠

ضغـاي١  ، اؿُالت ايكًٝب١ٝ ع٢ً األْسيؼ ست٢ ْٗا١ٜ زٚي١ املطابطني-29

 ّ. 2005َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايبكط٠، 

ٛؽ ٚزٚضِٖ ايػٝاغٞ ٚاالزاضٟ ٚايفهـطٟ يف األْـسيؼ ستـ٢    بٓٛ ٚاْػ-30

ف١ً ايه١ًٝ اإلغال١َٝ ، ّ (919-753ٖـ/ 307-136) ْٗا١ٜ عٗس اإلَاض٠

 . 2014ّ، ( ايػ١ٓ ايتاغع30١) ايعسز، ايٓذف األؾطف، اؾاَع١

 قُس ْاٜف دطٜٛإ، ايعُاٜط٠ -

 غـري  ضغاي١ َادػـتري ، َطاسٌ غكٛط ايجػٛض األْسيػ١ٝ بٝس األغبإ-31

 .1989ّ، اؾاَع١ األضز١ْٝ، ن١ًٝ اآلزاب، َٓؿٛض٠

 قُس عبس اهلل، عٓإ

ِ ، األٍٚايعكط ،األْسيؼيف  اإلغالّزٚي١ -32  .1997ّ، ايكاٖط4،٠ط،األٍٚايكػ

َطبع١ ايتأيٝف ، 1ط، زٍٚ ايطٛا٥ف َٓص قٝاَٗا ست٢ ايفتح املطابطٞ-33
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 ّ 1960، ايكاٖط٠، ٚايرتمج١ ٚايٓؿط

َطبع١ ايتأيٝف ، 1ط، ٚاملٛسسٜٔ يف املػطب ٚاألْسيؼ عكط املطابطني-34

 .1964ّ، ايكاٖط٠، ٚايرتمج١ ٚايٓؿط

 ( إؾطاف) قُس ؾفٝل، غطباٍ -

ــط٠ -35 ــ١ املٝػــ ــٛع١ ايعطبٝــ ــطاْهًني  ، 2ط، املٛغــ ــ١ فــ ــعب َٚؤغػــ زاض ايؿــ

 .1972ّ، ايكاٖط٠، يًطباع١ ٚايٓؿط

 ٜٛغف عبس اجملٝس ، فاٜس -

 . بسٕٚ تاضٜذ، بريٚت، ايٓٗه١ ايعطب١ٝ زاض، دػطاف١ٝ املٓار ٚايٓبات-36

 أغٓاطٝٛؽ ٜٛيٝاْٛفتـ ، نطاتؿٛفػهٞ

ْكً٘ إىل ايعطب١ٝ قالح ايسٜٔ عجُإ  ، تاضٜذ األزب اؾػطايف ايعطبٞ-37

 . 1963ّ، ايكاٖط٠، ٖاؾِ

 عبس املٓعِ ، َادس- 

َهتبـ١  ، عكـط اـًفـا٤ األَـٜٛني   ، ايتـاضٜذ ايػٝاغـٞ يًسٚيـ١ ايعطبٝـ١    -38

  . 1982ّ، ايكاٖط٠، 7ط، االلًٛ َكط١ٜ

 ar.m.wikipedia.org: املٛغٛع١ اؿط٠ ع٢ً ايربٜس االيهرتْٚٞ-39

 سػني، َؤْؼ

 .1984ّ، زَؿل، زاض ايفهط، 1ط، أطًؼ ايتاضٜذ اإلغالَٞ-40

ايجػــط األعًــ٢ األْسيػــٞ ٚغــكٛط غطقػــط١ يف ٜــس ايٓكــاض٣ غــ١ٓ        -41

داَع١ فؤاز ، ف١ً ن١ًٝ اآلزاب، ّ َع أضبع١ ٚثا٥ل دسٜس1119٠ٖـ/ 512

 .1949ّ، 2ز، 11ايكاٖط٠ ّ، األٍٚ

ٞ فذط األْسيؼ زضاغ١ يف تاضٜذ األْسيؼ َـٔ ايفـتح   - ىل قٝـاّ  إ اإلغـالَ

 .1959ّ، ، ايكاٖط1٠ّ، ط755-710ٖـ/138-92ايسٚي١ األ١َٜٛ 

 فايرت ، ٖٓتؼ-

تطمج٘ عٔ ، املهاٌٜٝ ٚاألٚظإ اإلغال١َٝ َٚا ٜعازهلا يف ايٓعاّ املرتٟ-42  

ُّإ ، ناٌَ ايعػًٞاألملا١ْٝ   . 1970ّع

 غعسٕٚ ، ْكط اهلل-

، بــريٚت ،زاض ايٓٗهــ١ ايعطبٝــ١ ،1ط ،تــاضٜذ ايعــطب ايػٝاغــٞ يف األْــسيؼ -43

1998ّ. 
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