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 املقدمة

 
ٶ 701هددد/99يف ودد ة   ٴٍددال سػبم ددكب سة ا  ددة ٨ددحط سؾبىددٵٹ   بددؿ 

٨اؼحٵٙوس ٸٟ وٱاٺ سٴدادؾ   ،وسوحٹك ټ٩وـهٷ ه اٮ ظوسيل ضباټية ٬كوٺ
سةِدددٵي  وسٌدددعٰوس ٸ١دددٷ يف ئ٠ٹددداق سةقْ وب دددا  سؾبدددؿٺ وسٴ٭دددك     

و وددداٹوس يف سٴا دددا  سؼبٕدداقو ٴٵدددادؾ و٠ٵددد  قبحٵددد٧   ،وسؼبّددوٺ 
 .  سة١ِؿب سٴىياوية وسال٬حّاؾ ة وسٴ٩ٱك ة

ٸددٻ  هددٷ سلبددالسصبٷ وج١ددؿ سؾبكسٰددم سٴحٹؿټيددة سٴددا  ٬اٸوهددا وسظددؿب 
٨ددد جددمسٲ جٵددٯ سؾبكسٰددم ٌدداقبة ٌدداهؿب ٠ٵدد  ـٴددٯ ئ     ،سؼبٕدداق ة

 ،سٴيدددوٶ دبدددا جكٰحدددل ٸدددٻ  ذددداق وٸىدددٹيات زبٹدددٳ بّدددٹات سؾبىدددٵٹ 
وؼّوِددية جٵددٯ سؾبكسٰددم سٴحٹؿټيددة يف سةټددؿٴه  ٺ ٸددٟ ٰددٳ وسظددؿب   

وقدبدا ال لبدؿ ؿبدفس ٌدايل يف      ،ٸ اا ٬ّة جاؿ  باٴ٩حط وج حاي باٴى٭وٖ
 ،وٸددٻ ه ددا شددا  ؾقسودداج ا ٴٵٹددؿٺ سةټؿٴىددية  ،ودددٸيةب٭يددة سؾبددؿٺ سإ

ً  ٩٨ي هفس سٴٱحدا  ج اوٴ دا ٨يدل ٸدؿٺ      ،و بدفب وٌد٭وقب وش صاٴدة    ٨دك 
ووٵٙ ا سٴٕدو  يف ٰدٳ    ،وٸ١ٝٷ هفه سؾبؿٺ ٬ك اة ٸٻ سٴ١اِٹة ٬ك٘اة

ذددٷ  ،ٸؿ  ددة ٠ددٻ ش٥كس٨يحدداا سٴحاقًبيددة وٸو١٬اددا وټٍددا٘اا سال٬حّدداؾو    
ذددٷ  هددٷ ئوددااٸات  ، ّدداق جاقًباددا سٴىياوددي ظحدد  ودد٭و٘اا بيددؿ سٴ

وهدفس سٴٱحدا  هدو سٴىداؾن ٸدٻ وٵىدٵة ؾقسودات يف         ، هٵاا سٴ٩ٱك ة
  .  جاق ػ سؾبؿٺ سةټؿٴىية
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      : Fresh اجلغسافية التازخيية ملديهة فسيش: أواًل

 ،بٱىدك  وٴدل وذاټيدل   ))0 ٸؿ  ة  ټؿٴىية ٔاٙاا  ا٬وت ب٭وٴل ك ٨ً
ة ج١ددم ٸددا سټاىددٗ ٨ددك ً ٴ٥ددو ،(0)((ووددٱوٺ ذاٴرددة ذددٷ ٌدد  ٸ١صٹددة
ٰٹددا ج١ددم   ،ومل  ٭ددٷ ٠ٵدد  وددا٪  ،٠ٵدد  وشددل سةقْ ٸددٻ سٴ اددات  

سٴٙك ٭ددة سؾبٙٹة ددة ٸددٻ سةقْ وال  ٱددوٺ ـٴددٯ ئال ٨يٹددا سجىددٟ ٸددٻ      
ٸٻ ٘اي١دة  قٔداا ئـ    وٴ١ٳ سغباا شا  ،(9)و ِعك وسوحو سةقْ 

وسؾبدددكز هدددي سةقْ  ،(3)وِددد٩حاا سؾبّددداؾق  وبدددا ـست ٸدددكوز ٰدددر ب  
 ،(5)وسػبٹددٟ ٸددكوز (4) سٴوسودد١ة ـست سٴ اددث سٴٱددر  شبددكز ٨ياددا سٴددؿوس 

( ٶ991هد/ 381ت )وال  وشؿ سؼحد٦ يف جىٹيحاا وو   ٺ سؾب٭ؿوي
ً   غباهدا  وٌديػ سٴكبدوب   ،(6) غباها ٬كوديه  ٨يٹدا  ادؿو  ٺ    ،(7)٬دك 

 .  اٺ جّعي٩اًـٴٯ ٰ
و٨كب ٴدددؿ  ا ئ   وبدددا ٬ؿٌبدددة  ٶ ٸ عؿذدددة يف  حدددومل جٍدددك سؾبّددداؾق سؾب

ئـ  ٌدداق سؼبٹدد و ئ   ٺ ذبددا ٬ك ددة  ،وسٴددكسشط  وبددا ٬ؿٌبددة ،سإودددٶ
                                                 

 .205األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 1

 .)ًازٝ فطف( 17/311اهعبٚسٜ، تاز اهعطٗؽ، ( 2

; ٙــات٘ت، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ اهبوــساْ،    21ابــّ لاهــر، فطســٞ األُفــؼ، م ( 3

; اهعبٚـسٜ، تـاز اهعـطٗؽ،     3/1255; ابّ عبس اذتق، ًطاقس االطـال،،   264م

  .)ًازٝ ًطز( 6/208

 )ًازٝ ًطز(.  6/120اهفطآٚسٜ، اهعني، ( 4

 )ًازٝ ًطز(. 6/207اهعبٚسٜ، تاز اهعطٗؽ، ( 5

  .234أسػّ اهتقاغٍٚ، م( 6

 .322طتبٞ اهسٓط، م( 7
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و٨يادا  ذداق ٰ دا ه     ،ٰاټدث ٸؿ  دة ٠ٝيٹدة  وٴيدة    )ج١ك٦ ب٭ىٙ ٙي ة )
 .  (9)((ٸٵٯ سٴكوٶ (0) يث يف   اٶ ٬ىٙ ٙ ٭اٲ ئوبا ب و  

٨يٹٱٻ زبؿ ؿه ٸٻ ؼدٲ جحاٟ سٴ١ؿ دؿ ٸدٻ سٴ ّدوَ     ٸا ٸو١٬اا 
 ٺ ٨دك ً ج٭دٟ ٤دك     ـٰك ( ٶ0075هد / 570ت )٨ابٻ ٤اٴب ،يف ـٴٯ

 Cordobaو٬ك٘اة ٨Pedroches , Los  (3)عُ سٴاٵوٖ
و٬اٲ سبدٻ   ،(4)

 ٖ ئوبدا ٸؤدٟ باةټدؿٴه بد  سػبدو٦      (0 ٶ0086هدد / 589ت )سبٻ سؽبدكس
ٸؿ  دة  ))0 ئـ ٬اٲ ٨يٹا ٰاٺ  ا٬وت  ٰرك زبؿ ؿسً ،(5)وسٴ٥ك  ٸٻ ٬ك٘اة

ٸؿ  ددة باةټددؿٴه ٤كبددي ٨عددُ سٴاٵددوٖ بدد  سػبددو٦ وسٴ٥ددك  ٸددٻ    ))
ٸدٻ سٴ ّدوَ  ٠دده ٌبٱدٻ     و ،(6)((٬ك٘اة و ٰردك سمبكس٨ادا ئ  سٴ٥دك    

سٴ٭وٲ ئٺ ٨ك ً ج٭ٟ ئ  سٴٍٹاٲ ٸدٻ ٬ك٘ادة ٸدٟ سمبدكس٦ ئ  سٴ٥دك       
و٬دؿ  ٌداق ئ  ـٴدٯ سبدٻ ٤اٴدب ب٭وٴدل ئٺ        ،Merida  (7)باربداه ٸداقؾب  

 .  (8)بأظوسل ٨ك ًٰوقب ٸاقؾب جحّٳ 
                                                 

ــٞ هوٌــسٝ ًــّ      ( 1 َ ، 337-306سلــٍ اربًطاطــ٘ض تػــطِطني اهسٗهــٞ اهطًٗاُٚ

 .   44-40عاؾ٘ض، أٗضبا يف اهعك٘ض اه٘غطٟ، م

; ِٙعط أٙها: ابّ ارتطاط، اختكاض اتتباؽ األُ٘اض،  440اهطٗض املعطاض، م( 2

 .  106م 

ٞ بٌِٚٔـا ًػـافٞ   فشل اهبو٘ط كـ٘ضٝ تقـع  ىل اهؿـٌاي اهغطبـٛ ًـّ تططبـ      ( 3

 . 247ًٙ٘اْ، املقسغٛ، أسػّ اهتقاغٍٚ، م

 .20فطسٞ األُفؼ، م( 4

; ِٙعـط أٙهـّا: اذتٌـ ٜ، اهـطٗض املعطـاض،       106اختكاض اتتباؽ األُ٘اض، م( 5

 .440م

 . 205األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 6

ِٙعط ارتاضطٞ. ًٗاضزٝ تاي ابّ لاهر: ًّ ًسْ لطب األُسهؼ ، ٗبِٚٔا ٗبني ( 7

 .21ططبٞ مخػٞ أٙاَ ، فطسٞ األُفؼ، مت

 .21فطسٞ األُفؼ، م( 8
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 ،وزبؿ دددؿسً  ٸدددا سؾبىدددا٨ات بي ددداا وبددد   ٸادددات سؾبدددؿٺ سةټؿٴىدددية   
٨يٹدا ـٰدك    ،(9)ٸدٻ ٬ك٘ادة   (0)٨اؾب٭ؿوي ـٰك  وبا ج٭ٟ ٠ٵ  وح  ٸديدا 

وئ  ـٴدٯ ـهدب    ،(3)سبٻ سؽبكسٖ  ٺ بي داا وبد  ٬ك٘ادة  قب١دوٺ ٸديدا     
بد   وٴ١دٳ سٴحادا ٻ  ٠دده يف ٬يدان سؾبىدا٨ة بي داا و       ،(4)سؼبٹ و   ٕداً 

 ،٬ك٘اة سٴوسقؾب يف سؾبّاؾق ٴيه ٰدا سً ظىدب ٬ياودات ـٴدٯ سٴو٬دث     
 .  (5)و٬ؿ سج٩٭ث ٸ١ٝٷ سؾبّاؾق ٠ٵ   وبا ٸٻ ٸؿس ٻ ٬ك٘اة وجوسب١اا

١٨ دؿٸا ٠دؿ     ،٨٭ؿ ج و٠ث سإٌاقب ئٴياا ، ٸا ٸٻ سٴ اظية سٴحٹؿټية
ً 0 سؾب٭ؿوي سؾب ا٫٘ سحمليٙة ب٭ك٘اة ٬اٲ  ،(6)ئوبا  ٬اٴيٷ وـٰك ٸ اا ٨دك 

و ٌداق   ،(7)ظيداٺ ٠ دؿ ظؿ ردل ٠دٻ  ظدؿ والصبدا ٬داٲ ئوبدا ٰدوقب         وسبٻ 
سإؾق ىددي يف ٸ١ددكْ ظؿ رددل ٠ددٻ سؾب ددا٫٘ سحمليٙددة ب٭ك٘اددة ئ   ٺ       

سبددٻ ٤اٴددب  وبددا ٸؿ  ددة وجحا١اددا  ٬دداٴيٷ   يٹددا ـٰددك٨ ،(8)٨ددك ً ظّددٻ
وجا١دل يف   (01)ئوبا ٸؤٟ ـست  ظدوسل و٬دك   0 ٬اٲ سبٻ سؽبكسٖو ،(9)٠ؿب

                                                 

 .95كٍ، ِٙعط: ِٓتؼ، امللاٙٚى ٗاألٗظاْ اربغالًٚٞ، م 2املٚى ٙػاٜٗ ( 1

 .234أسػّ اهتقاغٍٚ، م( 2

 .106اختكاض اتتباؽ األُ٘اض، م( 3

 .440اهطٗض املعطاض، م( 4

االطـــال،،  ; ابـــّ عبـــس اذتـــق، ًطاقـــس 223املقسغـــٛ، أسػـــّ اهتقاغـــٍٚ، م( 5

 .2/65;  املقطٜ، ُفح اهطٚر،  3/1218

 .223أسػّ اهتقاغٍٚ، م( 6

 . 489َ( م941-912ٓـ/ 330-300املقتبؼ )هوشقبٞ ( 7

 .2/574ُعٓٞ املؿتاق، ( 8

 .21-20فطسٞ األُفؼ، م( 9

 . 106اختكاض اتتباؽ األُ٘اض، م( 10
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ٰك  ٺ ٨دك ً ٸؿ  دة جحا١ادا  ٠ٹداٲ      ٸدا  دا٬وت ٨دف    ،(0)ـٴٯ سؼبٹد و 
 Sierradeوـهدددب ٌددديػ سٴكبدددوب ئ   ٺ شادددٳ سٴددد سټه    ،(9)٠دددؿب

Almaden  ً (3)٬ّاحل ٸؿ  ة ٨ك. 
٨داٺ سٴٱدوقب ٠ك٨ادا  دا٬وت      ،وٸٻ ٸدظٝدة هدفه سٴح١داب  سٴحٹؿټيدة    

وال بؿ ٴحٵٯ سٴ٭دك  ٸدٻ    ،ٰٳ ِ٭ٟ  ٍحٹٳ ٠ٵ  ٠ؿب ٬ك ))0 ب٭وٴل
وق و سؾب٭ؿوي ٠دٻ جٱدو ك    ،(4)((٬ّاة  و ٸؿ  ة  و وبك ىبٹٟ سغباا

ٴددو ٰ ددث ؾؼٵددث   ))0 ٨اددو  ٭ددوٲ  ،بدددؾ سةټددؿٴه شددؿ ك باؾبدظٝددة  
ذددٷ  ، (5)((سةټددؿٴه ٴٱو قصبددا ٴٱرددكب سؾبددؿٺ وسإ٠ٹدداٲ وسٴ ددوسظي ذبددا   

٤   ټدا ټ١صدم ٠دٻ جٱدو ك سةټدؿٴه ٨عٰ اهدا ٠ٵد  سػبٹٵدة         ))0  ٕي٧
 ،هددا ٸك ٠ ددؿټا وسجّٕددط ٠ دداا سؾبؽدد وٺ ٰرددك ؾبدداووِدد٩ ا ٰددوقب ٬ك٘اددة 

 سٴ٭يددان هددفس ٠ٵدد 0 ٨٭دداٲ ٸٍداًباٷ  ٸددٻ ٌدديػ ٠ٵدد  ٰحددابي و٠كٔدث 
0 ..ووددددأٴث  ؼددددك ٨٭دددداٲ  .٠ٍددددكب ضبدددداټي سةټددددؿٴه جٱددددوٺ  ٺ ىبددددب
٨اؾب٭ؿوي ه ا  ٭ك بأٺ سةټؿٴه ٨يادا ٸدٻ سٴٱدوق وـٴدٯ      ،(6)((...ِؿ٪

وس  ـست سؾب١ د    ،ظىب سؾبوس٩ِات سٴا  كسها ٠ ؿ ج٭ىيٷ سؾبٍدك٪ 
  م ددؿ ٸددؿٺ و٨ياددا))0 ب٭وٴددل ،ـهددب سبددٻ ظو٬ددٳ ٠ ددؿ ـٰددكه سةټددؿٴه 

 وسٴ٭ٕددداب وسٴدددوالب وسالقج٩ددداٞ وسػباا دددة سحملدددٳّ يف ب١دددٓ ٠ٵددد  ب١ٕددداا

                                                 

 .440اهطٗض املعطاض، م( 1

 .205األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 2

 .322طتبٞ اهسٓط، م( 3

 . 37-1/36ًعذٍ اهبوساْ، ( 4

 . 65أسػّ اهتقاغٍٚ، م( 5

 . 194أسػّ اهتقاغٍٚ، م( 6
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 ذبددا وٴدديه ،قبٵّدد٧ ةظددؿهٷ و ٭دداٲ سةؼادداق ق٨ددٟ ٠ٵدد  وسؾبؽٵ٩ّدد 
 ٔدددياٞ ٨يادددا ٰدددوقب ئ  ٨ىددديط قودددحا٪ ـست ٸ١ٹدددوقب ٤ددد  ٸؿ  دددة

ٶ وس٘ٵدٟ ٠ٵد  سٴ١ؿ دؿ    948هدد/ ٠337ٵٹاً  ټدل لسقهدا يف ود ة    ،(0)((٠ؿسؾ
و٠دٻ   ،(3)وسؼبدولب هدي سٴ اظيدة    ، ٸا سؼبول ٸدٻ ظيدم   ،(9)سظيااٸٻ ټو

سإ٬ٵيٷ ـٰك  ا٬وت  ٺ  هٳ سةټؿٴه  ىٹوٺ ٰٳ ٬ك ة شاٸ١دة ئ٬ٵيٹداً   
٨دداـس ٬دداٲ سةټؿٴىددي  ټددا ٸددٻ ئ٬ٵدديٷ ٰددفس ٨اهبددا  ١ددم بٵددؿب  و قوددحا٪      

وٸدٻ ه دا    ،(5)و ٸا سٴكوحا٪ ٨او ٰٳ ٸؤٟ ٨يل ٸمسقٞ و٬دك   ،(4)ب١ي ل
٨ادي ٰدوقب يف    ،ل ّؿ٪ ٠ٵياا ـٴٯ سٴو٧ِ ٰٵُټكشط  ٺ ٨ك ً قدبا 

 ،ٸ٩اوٶ سبدٻ ظيداٺ ٰدوٺ ٸؿ  حداا ٸكٰدم سٴوال دة وجحا١ادا ٠دؿب  ٠ٹداٲ         
 ،وهدي قوددحا٪ وسوددٟ الٌددحٹاٴل ٠ٵد   قسٔددي وسودد١ة و٬ددك  وبىدداج   

ٹ١ادا ٬ّداة   جٕٷ سٴ١ؿ ؿ ٸٻ سؾبؿٺ وسة٠ٹداٲ وسٴ دوسظي ورب  ٰٹا  وبا 
ٹداٲ وسٴ دوسظي   وٸٻ  هدٷ جٵدٯ سؾبدؿٺ وسة٠    ،هي ٸؿ  ة ٨ك ًوسظؿب 

 0 سٴا جحاٟ ٨ك ً
هدو ٸؿ  دة   0 و٬داٲ ٠ دل  دا٬وت    ،(6)ئ٬ٵيٷ سٴى ؿ ـٰكه سبٻ ٤اٴدب  -0

 .  (7)يف ئ٬ٵيٷ ٨ك ً

                                                 

 . 116ق٘ضٝ األضض، م( 1

 . 108ق٘ضٝ األضض، م( 2

 )ًازٝ س٘ظ (.  3/876ادت٘ٓطٜ، اهكشاح، ( 3

 . 1/26ًعذٍ اهبوساْ، ( 4

 .1/38ٙات٘ت، ًعذٍ اهبوساْ، ( 5

 .21فطسٞ األُفؼ، م( 6

 .148األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 7
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و غبدددداه سإؾق ىددددي  ،(0)ئ٬ٵدددديٷ ٬ىددددٙاټية ـٰددددكه سبددددٻ ٤اٴددددب -9
وشدا  ٴ٩ٝدل ٠ دؿ     ،(9)٬ىٙ ٙي ة سؼبؿ ؿ و٬اٲ ئٺ جبااٴل سؼبؿ دؿ 

 ٬ك دددددة ج١ُ دددددك ٦...ئٺ ب٩دددددك ً))0 سؼبٹددددد و ٬ىدددددٙ ٙي ة و٬ددددداٲ
و٨ياددا  ذدداق ٰ ددا ه   ،ب٭ىددٙ ٙي ة ٰاټددث ٸؿ  ددة ٠ٝيٹددة  وٴيددة  

 .  (3)((و ٭اٲ ئوبا ب يث يف   اٶ ٬ىٙ ٙ  ٸٵٯ سٴكوٶ

و٬داٲ ٠ ددل  ددا٬وت ئټددل ټاظيددة   ،(4)ئ٬ٵديٷ ٴوسجددل ـٰددكه سبددٻ ٤اٴددب  -3
 .  (5)باةټؿٴه ٸٻ  ٠ٹاٲ ٨ك ً

 .  (6)ٸٻ  ٬اٴيٷ ٨ك ً ئ٬ٵيٷ ٸوسيل ٸوو  ـٰكه سبٻ ٤اٴب -4

و٬دداٲ سإؾق ىددي ٨يددل ٸ١ددؿٺ   ،(7)٤اٴددبئ٬ٵدديٷ سؾبددكز ـٰددكه سبددٻ   -5
 .  (9)و غباه  ا٬وت دبكز ٨ك ً ،(8)سٴ٩ٕة

٨حدأجي سٴمقس٠دة وسٴ ااجدات سٴٙاي١يدة يف      ،سال٬حّاؾ ة سٴ اظية  ٸا ٸٻ
0 بدداٴ٭وٲ سؾب٭ؿوددي ټٍددا٘اا سٴمقس٠ددي  وِدد٧ ٨٭ددؿ ،ٸ٭ؿٸددة ټٍددا٘اصبا 

                                                 

 .21فطسٞ األُفؼ، م( 1

 .2/574ُعٓٞ املؿتاق، ( 2

 .440اهطٗض املعطاض، م( 3

 . 21فطسٞ األُفؼ، م( 4

 .251األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 5

 . 21فطسٞ األُفؼ، م( 6

 .21فطسٞ األُفؼ، م( 7

 .2/574ُعٓٞ املؿتاق، ( 8

; ِٙعط أٙهّا: ابّ عبس اذتق، ًطاقـس   264األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 9

 )ًازٝ ًطز(.  6/208; اهعبٚسٜ، تاز اهعطٗؽ،  3/1255االطال،، 
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و ٔددا٦ سبددٻ  ،(0)((ودداٵي ة ٰددر ب سٴددح  وسة٠ ددا  وسٴم حددوٺ سٴٱددا ))
وسٴ٥اٴدب ٠ٵد     ،.. ةقٔاا لقٞ ٰر  و٨ياا  ش دان سٴرٹداق  .))ٺ٤اٴب  

وٌددصك  (9)ضباقهددا ٌددصك سٴٍدداه بٵددوٖ وهددو سٴ٭ىددٙٳ وٌددصك سٴ٥كسودديا     
و٨ياددا ٠يددوٺ ذصددة جحددؿ٫٨ باؾبيدداه سٴ٥م ددكب    ،...،وٌددصك سػبددول (3)سػبٵددول

و ٌاق سبٻ سؽبكسٖ ئ  ټٍا٘اا سٴمقس٠دي   ،(4)((...،وجٙعٻ ذبا سةقظ 
ٖ وجحّددٳ  ظددو)) 00سٴمقس٠ددي بدداٴ٭وٲ  ،سل ٨ددك ً بددأظوسل ٨عددُ سٴاٵددو

وٸىددا٨ة ٸددا بدد  ٬ك٘اددة ئ  هددفس سؼبددول ٨ددك ً  ،وج ددحٝٷ ٬كسهددا ب٭كسهددا
وجٙعدٻ   ،وجىديٳ ٨يادا سػبدؿسوٲ    ، قْ لقٞ ؤكٞ ونبٳ وضبك وٰحداٺ 

٨يٹا ٬داٲ  دا٬وت    ،(5)وسٴ٥اٴب ٠ٵ   ٌصاقها سٴ٭ىٙٳ(( ،٨ياا سٴكظ 
ٸا سؼبٹد و    ،(6)ئٺ ٨ياا سٴا ؿ٪ سٴٱر  وسٴٍصك وؿبا قوحا٪ ٨يل ٬ك 

 .(7)سؼبٹ و ٨فٰك  ٺ سٴ٥اٴب ٠ٵ   ٌصاقها سٴ٭ىٙٳ
لبددؿ ٸددٻ ٬ا ٹددة سةِدد ا٦ سٴمقس٠يددة سٴددوسقؾب يف سٴ ّددوَ  ٠ددده     

 ٌصاق سٴ٩اٰادة سؾبح و٠دة ٩٨يادا سٴدح  وسٴ١ دب وسٴم حدوٺ سٴدفو وِد٧         
وٰفٴٯ سؼبادو    ،وسػبول بأټل  حٹيم بٱ  ظصٹل ٨ٕدا ٠ٻ سٴ ؽيٳ

                                                 

 .234أسػّ اهتقاغٍٚ، م( 1

ٞ ٗٓٛ اهِدوٞ أٗي ًا تِبت أٗ ؾذط اهعِر أٗي ًا ( 2 اهغطاغٚا هعؤا ًّ اهغطٙػ

 )ًازٝ لطؽ (. 16/304ًا ٙغطؽ، اهعبٚسٜ، تاز اهعطٗؽ، 

بِسق، ٗتٚى: ٓ٘ ُبت هٕ سر  ىل اهط٘ي ٙؤكى شتٕ ؾبٕ ادتو٘ظ تٚى ٓ٘ اه( 3

 )ًازٝ دوع (. 15/66اهفػتق، ٗتٚى ٓ٘ سر اهكِ٘بط، اهعبٚسٜ، تاز اهعطٗؽ، 

 . 21فطسٞ األُفؼ، م( 4

 .106اختكاض اتتباؽ األُ٘اض، م( 5

 .205األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 6

 .440اهطٗض املعطاض، م( 7
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٨ادو ٸدٻ سٴ ااجدات سٴدا       ٸدا سٴ٭ىدٙٳ   ،وٸٻ ه ا ٰردكت ٨يادا سٴكظد    
ٖ    سٌحاكت ذبا  وٰٹدا شدا  يف ټدُ     ،ٸد ٙ٭ا ٨دك ً و٨عدُ سٴاٵدو

 .  سبٻ ٤اٴب  ٠ده ٨اٺ سٴ٥اٴب ٠ٵ  ضباق  ٌصاق ٨ك ً هو سٴ٭ىٙٳ
وٸٻ سٴ اظية سال٬حّاؾ ة  حّدؿق سٴ٭ىدٙٳ شاټاداً ٸاٹداً ٸدٻ ټٍداٖ       

وسٴ٭ىدٙٳ ټدوٞ ٸدٻ سٴٍدصك      ،سٴىٱاٺ ؾبا ٴدل ٸدٻ  ةيدة ٰدا ب  ټدفسٮ     
  - 95باودد٭ة  ّددٳ ٠ٵوهددا ئ )  صباٌددصكو ،ّددابوټياتٸددٻ ٨ّدديٵة سٴ

٠ ا٬يددؿ ٸ حّدداة  يف سٴكبيددٟ جمهدك  ، وقس٬اددا ٰددا ب وـب عددة ،( ٸدعسً 31
ضباقهددا و ، لهاقهددا بيٕددا  ٸ ٭ٙددة بدد ٭ٗ ظبددكس   و ِدد٩كس  ،ٰاٴٍددٹ١ة

وهددو   اددث يف  ،(0)ب١ددؿ ټٕددصاا ب يددة سٴٵددوٺ ٸددكب سؾبددفس٪ ٴٱ دداا ٸ٥ف ددة
سوددحؽؿسٸات ٸح١ددؿؾب ئال  ٺ  وٴٵ٭ىددٙٳ ،(9)وددٙوض سػبادداٲ وسٴكوسبددي 

 0  وٸ اا ،سٴ٥اٴب ٠ٵياا سٴٙاية
  ٩دٟ و دؿب٣ سؾبراټدة و ٥ٵٝادا و دؿق       ئٺ  ٰٳ سٴ٭ىٙٳ ټياً وٸٍدو اً   -0

و٬دؿ  ّد ٟ ٸ دل ودو ٫ ٰىدو ٫       ،و ٰٵل ٸٍدو اً  ٨ٕدٳ   ،سٴاوٲ
سٴٵول و  ٍك  باٴ١ىٳ  و   ٙاػ باؾبا  ب١ؿ ټمٞ ٬ٍدكه ذدٷ   ٍدك     

 .  (3)ٸاؤه ٨يّٵط سؾبراټة و ؿب٥اا
 .(4)ل  ىحؽؿٶ يف سٴؿبا٤ةئټ -9

 .(5)٬ٍوقه ٸ ٭ية ٴٵؿٶ وٸٕاؾب ٴٵعٹيات -3

                                                 

 . 234مضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، ( 1

 .3/54ابّ اهبٚطاض، ادتاًع ملفطزات األزٗٙٞ ٗاأللصٙٞ، ( 2

 . 105ابّ سبٚر، اهعالز باألعؿاب، م( 3

 .244ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 4

 .244ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 5
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  ىحؽؿٶ ٸىعو٪ ضباقها سٴ أصة ؾب١اػبدة سٴمٰداٶ وسؼبٹيٹدة يف     -4
 .  (0)( و سٴكٸؿ)سةټ٧ وسٴحاا  ش٩ٻ سٴ١ 

ٸىعو٪ سةضباق سػبا٨ة ٤  سحملكو٬ة ؾب١اػبة سػبٵدؿ سؾبحٍد٭٫     ىحؽؿٶ  -5
 .  (9)ټة ئ  سػبٵؿٴ٩ٍا  سٴحٍ٭٭ات وئ٠اؾب سؾبكو ،ٸٻ سٴ١ٹٳ

١دداا سٴ١٭ددؿ يف ذددؿو سةټردد  بٵدداػ ودداؼ ة ٸددٻ ٸددم س ٸددٻ           -6
 .(3)ٸىعو٪  ضباق سٴ٭ىٙٳ وؾ٬ي٫ سٴ١ٍ  وسؽبٳ

١دددداا سٴكوٸدددداجمٶ وؾس  سٴ ٭ددددكن و الٶ سة٠ّددددا  و الٶ جرٵدددديس       -7
 .(4) ضباق سٴ٭ىٙٳسةِابٟ يف سٴٍحا  بحؿٴيٯ ٸؤٟ سةمل بّا٥ة 

 ّددا٥ة٠ دؿ جددؿٴيٯ سٴٵردة ب   ىدٱٻ  الٶ سةود اٺ سؽب٩ي٩ددة ظداالً      -8
 .(5)سٴيوٶ ( ٸكست يف3-9وجٱكق ٠ٹٵية سٴحؿٴيٯ) ،سٴ٭ىٙٳ

و٠ٵد    ،سإودااٲ سحملكو٬دة ؾب١اػبدة    سٴ٭ىدٙٳ  ىح١ٹٳ ٸىعو٪ ضباق   -9
و ٍدك  ٸ دل    ،وـٴدٯ باودح١ٹاٴل ٸٍدكوباً    ،سةؼُ سؾبؽا٘ي ٸ ل
 .  (6)يف سٴيوٶ ٰٹا جٍك  سٴ٭اوب ب١ٕة ٨ اش  ٥ِ ب

 ،ٸدٻ سٴدؿسؼٳ ؾب١اػبدة سٴاوسود      سٴ٭ىدٙٳ  ىح١ٹٳ ِا٥ة  ضبداق جُ -01
 و ٠ٵد    ،( ټ٭ٗ ٸٻ سٴّا٥ة يف ٬ٵيٳ ٸدٻ سؾبدا   01وـٴٯ بأؼف)

 .(7)وؾبؿب ٘و ٵة ١ٙ٬ة ٥ِ ب ٸٻ سٴىٱك  وٸياً

                                                 

 .244ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 1

 .244ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 2

 .244عؿاب، مضٗعتٞ، اهتساٜٗ باأل( 3

 .244ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 4

 .244ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 5

 .245ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 6

 .245ضٗعتٞ، اهتساٜٗ باألعؿاب، م( 7
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يبحددداز ئ  ؾقسودددة   ٹاوسودددحؽؿسٸاصب وسٴاٵدددوٖ وټ١ح٭دددؿ  ٺ سٴ٭ىدددٙٳ 
ٴٵحؿٴيٳ ٨٭دٗ ٠ٵد  ود١ة سودحؽؿسٸات سٴ٭ىدٙٳ       وٸا ٬ؿٸ اه هو ،ٸىح٭ٵة

 .   ذك ـٴٯ ٠ٵ  سؼبياب سال٬حّاؾ ة ٴٵٹ ٙ٭ةٸٻ سٴٙاية وٸا  ١ٱىل 
وٸددٻ سٴرددكوست سٴٙاي١يددة سٴددا سٌددحاكت ذبددا ٸ ٙ٭ددة ٨ددك ً هددو        

ظّٻ ٨ك ً وبل ٸ٭ٟٙ ٴٵكؼداٶ سٴك٨يدٟ   )٨فٰك سإؾق ىي  ٺ) ،سٴكؼاٶ
 سٴكؼداٶ بيأداً   وسٴكؼداٶ سٴ٩ك ٍدي  شدٳّّ    ،ئٴيلسػبٵيٳ سؽبٙ  سؾب ىو  

وذبددا ٸ٭دداٟ٘ 0 ٤اٴددب ٬دداٲ سبددٻ ،(0)((و ٌددؿه ِدددبة و ظىدد ل ؾ ااشدداً
٨ددك ً بٵددؿب باةټددؿٴه 0 و٬دداٲ سٴىددٹ١اټي ،(9)سٴكؼدداٶ سٴ اِددٟ سٴايدداْ

ٰٹددا ـٰددك سبددٻ سؽبددكسٖ  ٺ ذبددا   ،(3)ج٭دداق  ٬ك٘اددة ذبددا سٴكؼدداٶ سػبيددؿ 
و ٌدداق  ددا٬وت ئ   ٺ ذبددا سٴكؼدداٶ سةبدديٓ    ،(4)ٸ١ددؿٺ شيددؿ ٴٵكؼدداٶ 

 .  (6)و٨ياا ٸ١ؿٺ قؼاٶ0 و ٌاق ئٴيل   ٕاً سؼبٹ و ب٭وٴل ،(5)سػبيؿ
 هدو ))0 ٬داٲ ٠ دل سبدٻ سٴايٙداق     ،(7)وسٴكؼاٶ ظصك  بيٓ واٳ قؼو

 ٰددر ب و ٴوسټددل و  صددك و  ٍددك ٸ١اؾټددل ٸددٻ  ٭ٙددٟ وددك ٟ ٸ١ٵددوٶ ظصددك
وهدو   ٕداً ٴدل     ،(8)(( بيٓ ٰاٺ ٸا هو سٴكؼاٶ باوٷ ٸ ل وسؾبؽّوَ

 0  ٤ ها ٨ٹٻ سوحؽؿسٸاجل سٴٙاية ،سوحؽؿسٸات ٸح١ؿؾب
                                                 

 .2/574ُعٓٞ املؿتاق، ( 1

 . 21فطسٞ األُفؼ، م( 2

 .10/212األُػاب، ( 3

 . 106اختكاض اتتباؽ األُ٘اض، م( 4

 .205هؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، ماألُس( 5

 .440اهطٗض املعطاض، م( 6

 .4/2457; اذتٌ ٜ، مشؼ اهعوَ٘،  3/61ابّ غٚسٖ، املدكل، ( 7

 . 2/434ادتاًع ملفطزات األزٗٙٞ ٗاأللصٙٞ، ( 8
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 ٸ١صوټاً ٸايأ عو٪ٸى ٸر٭اٲ  وٶ ٰٳ   اٶ ذدذة ٸ ل ٌك  ئـس -0
 .  (0)سٴاؿٺ يف ٰركت ئـس سٴؿٸاٸيٳ ٸٻ ټ٩ٟ ب١ىٳ

 وٸ دٟ  ؾٸادا  ٬ٙدٟ  بدؿٸاا  سػبكسظات ٠ٵ  وـق  ووع٫  ظك٪ ئـس -9
 .(9)جوقٸاا

ئـس ُ٘ٵددي ٸىددعو٪ سٴكؼدداٶ ٸددٟ سٴددمقټيػ ٠ٵدد  ٸؤددٟ سٴٍدد١ك       -3
 .(3)ظٵ٭حل

 .  (4) ٺ سٴكؼاٶ سةبيٓ ج٥ٙ  بل  قٔية سٴ٥ك٦ وسٴاد٘ات -4

 .(5)ق الويٹا سٴّٵب ٸ ل ىحؽؿٶ ٴٵ ٭ً ٠ٵ  سٴ٭او -5

 .(6) ّ ٟ ٸ ل سٴٱٵه وهو سٴ وقب سؾبىحؽؿٸة يف سٴٙد  -6

 .  (7)ٰٹا جّ ٟ ٸ ل سةوا٘  يف سؾبىاشؿ وسٴ٭ّوق -7

 ،كب ٸ١ددؿٺ سٴ٩ٕددة وسؼبؿ ددؿ يف  قٔدداا ٨ٰٹددا سٌددحاكت ٨ددك ً بددو 
 ٸددا سؼبؿ ددؿ  ،٨ددفٰك سإؾق ىددي  ٺ ٸ١ددؿٺ سٴ٩ٕددة  وشددؿ بدداؾبكز ٸ دداا  

                                                 

; اهعبٚـــسٜ، تـــاز  2/434ابـــّ اهبٚطـــاض، ادتـــاًع ملفـــطزات األزٗٙـــٞ ٗاأللصٙـــٞ،  ( 1

 )ًازٝ ضخٍ(. 32/239اهعطٗؽ، 

; ابــّ اهبٚطــاض، ادتــاًع ملفــطزات األزٗٙــٞ   6/438ٜ، اذتــاٜٗ يف اهطــر، اهــطاظ( 2

 . 10/6791; اذتٌ ٜ، مشؼ اهعوَ٘،  2/434ٗاأللصٙٞ، 

 . 10/6791اذتٌ ٜ، مشؼ اهعوَ٘، ( 3

 .2/205زٗظٜ، تلٌوٞ املعادٍ اهعطبٚٞ، ( 4

عادٍ ; زٗظٜ، تلٌوٞ امل 2/434ابّ اهبٚطاض، ادتاًع ملفطزات األزٗٙٞ ٗاأللصٙٞ، ( 5

 .6/171عادٍ اهعطبٚٞ، امل

; ابـّ اهبٚطـاض، ادتـاًع ملفـطزات األزٗٙـٞ       10/6791اذتٌ ٜ، مشؼ اهعوـَ٘،  ( 6

  4/340ٗاأللصٙٞ، 

)ًازٝ عٌس( ; عٚػٟ، تاضٙذ اهبٌٚاضغتاُات يف  8/411اهعبٚسٜ، تاز اهعطٗؽ، ( 7

  120اربغالَ، م
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 ،(0)غباهدددا ٬ىدددٙ ٙي ة سؼبؿ دددؿ ٨يوشدددؿ يف ٬ك دددة ٬ىدددٙ ٙي ة سٴدددا    
و٬داٲ   ،(9)وو٧ِ سبٻ ٤اٴب ٨ك ً بأوبا  ٰرك سٴاٵدؿسٺ ٸ١داؾٺ سؼبؿ دؿ   

ٰٹا  ٌاق  دا٬وت ئ   ٺ   ،(3) سبٻ سؽبكسٖ ئٺ ذبا ٸ١ؿٺ سؼبؿ ؿ سػبيؿ
وٴٵعؿ ددؿ  ،(5)وس  ـٴددٯ ـهددب سؼبٹدد و   ٕدداً ،(4)ذبددا ٸ١دداؾٺ سؼبؿ ددؿ

اؾ ة سودددحؽؿسٸات ال زبّددد  يف قبحٵددد٧ ـبددداالت سؼبيددداب سال٬حّددد  
١دؿ ٸدٻ ٠وسٸدٳ سلؾهاقهدا سال٬حّداؾو ؾبدا  دو٨كه        ووشوؾه يف ٸ ٙ٭ة ٸا   

 .  ٸٻ ٨كَ ٠ٹٳ ٴىٱاوبا
وٴٵم اد٫   ، (7)وسٴملب٩دك  (6)و ٔا٦ ٌيػ سٴكبوب  ٺ ذبا ٸ١اؾٺ سٴم ا٫

ئِـس )سٴم ادد٫ )0 ٬دداٲ سؼبٹدد و ٰٹدداوٴٵم ادد٫ سوددحؽؿسٸات ٸح١ددؿؾب ٸ ددل 
ٳ  ٭حدٳ  وهدو ٸدٟ سؽبد    ،ؼٵٗ خبٳ وجُُٙٵِّي بل ټ٩دٟ ٸدٻ سػبدك  وسؼبٱ دة    

وؾؼاټدل  دوقخ سةود٭اٶ      ،سٴ٭ٹٳ وسٴّيااٺ وسٴ٭ِدكؾسٺ إ٨ِدكسٖ ظكسقجدل   
و٬ددداٲ  ،(8)((وجكسبدددل  ٭حدددٳ سٴ٩دددأق ئِـس  ٴ٭دددي ؿبدددا يف ١٘ددداٶ     ،وسٴ١ٵدددٳ

سٴ٩ ول باؾو ئٺ ؾؼاټل  ٭حٳ   اك  سؼبيات وسٴ١٭اق  ٸدٻ سٴايدث وٸدا    
0 ٬دداٲ سبددٻ ودددٶ    ،يف سٴحّدداو ك  و ددؿؼٳ   ٕدداً   ،(9) ٬دداٶ ٸ دداا ٬حٵددل   

ٸددمو ٪  َّو  َّټددل ٸّددو ق   0 وسو ك ٬ددؿ جٱددوٺ بِددل ٨َّٹددٻ ذددٷ  ٬دداٴ     اوسٴحّدد))
                                                 

 .2/574ُعٓٞ املؿتاق، ( 1

 .21فطسٞ األُفؼ، م( 2

 . 106ؽ األُ٘اض، ماختكاض اتتبا( 3

 .205األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 4

 .440اهطٗض املعطاض، م( 5

ٗٙوفغ اهعٙبق ٗٓ٘ ًطازف هٕ، ِٙعط: اهبػـتاُٛ، املِذـس األظـسٜ، تـاً٘ؽ     ( 6

  465عطبٛ/فاضغٛ، م

 .322طتبٞ اهسٓط، م( 7

 .5/2871مشؼ اهعوَ٘، ( 8

 )ًازٝ ظ٢بق(. 1/889اهقاً٘ؽ احملٚط، ( 9
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ظصدك  ظبدك جد ٭ً    ) ٸدا سٴملب٩دك ٨ادو)    ،(0)((بحّاو ك ًباٴٙل سٴدمسوو٪ 
 ،ٸ ددل ٸ١ددؿټي  وشددؿ دب١دداؾٺ سٴددفهب وسٴ عددان وسٴم ادد٫  ،بددل سةٌدديا 

ظحد  ٬يدٳ ئټدل سٴٱ  دث      ،وهو ٠م دم سٴوشدوؾ   ،و ىٹ  ظصك سٴم ا٫
ٸّد وٞ  حؽدف ٸدٻ سٴم اد٫     وٸ ل  ،مبسةظبك سؾبٕكو  بل سؾبرٳ يف سٴ١

ٸددا  (3)وهددو ٸددٻ سؾب١دداؾٺ سٴ دداؾقب سٴددا  ك٤ادداا سٴحصدداق      (9)((وسٴٱ  ددث
   .   ١ٱه  ةيحل سال٬حّاؾ ة

 

 التازيخ السياسي ملديهة فسيش : ثانيًا

مل جٍك سؾبّاؾق سؾبحو٨كب بٻ   ؿ  ا ئ   ٺ ٸؿ  ة ٨ك ً ٰاټث ٸ٭دك  
قودداجي٫ و٬ددك  ؼّدداة  وهددي ٰٹددا ٸددك  ب ددا ٠ادداقب ٠ددٻ    ،ؾبؿ  ددة ٬ؿٌبددة

وهفس  ١م  وبدا ربٹ١دات ق ٩يدة سودحو٘ اا سؾبمسق٠دوٺ       ،ِاؼبة ٴٵمقس٠ة
ئال  ٺ سؼبٹدد و ـٰددك  ٺ ٸددٻ  ٠ٹدداٲ     ،وسوددح٥ٵوس ذكوسصبددا سٴٙاي١يددة  

و٨ياا  ذداق   ،ب٭ىٙ ٙي ة ٰاټث ٸؿ  ة ٠ٝيٹة  وٴية))ج١ك٦ ٬ك ة ٨ك ً
و٬ددؿ  ،(4)((ٰ ددا ه و ٭دداٲ ئوبددا ب يددث يف   دداٶ ٬ىددٙ ٙ  ٸٵددٯ سٴددكوٶ 

ـٰك ٬ىٙ ٙي ة سإؾق ىي ئال  ټل مل  فٰك  وبا ٬ؿٌبدة وسٰح٩د  بداٴ٭وٲ    
وئٌداقب سؼبٹد و ج١دم  وبدا ج١دوؾ       ،(5)ئوبا ظّٻ  وشؿ ٨يدل سؼبؿ دؿ  

س٘ددوق سٴكوٸدداټي ٬ىددٙ ٙ   ئ  ظ٭اددة ٬اددٳ سإودددٶ وس  ٠اددؿ سإٸ  

                                                 

 . 3/243ٙح، لطٙر اذتس( 1

; ِٙعـط أٙهـّا: ٙـات٘ت، األُـسهؼ      8/54اهططاظ األٗي، ابّ ًعكَ٘ اذتػٚين، ( 2

 .98ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

 .436اهطٗض املعطاض، ماذتٌ ٜ، ( 3

 .440اهطٗض املعطاض، م( 4

 .2/574ُعٓٞ املؿتاق، ( 5
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وقدبددا  ١ددوؾ سوددحؽؿسٶ سٴكوٸدداٺ ؿبددفس سؼبّددٻ ٴو٬و٠ددل     ،(ٶ316-337)
وٴ١ٵدل  ةدٳ ٨يٹدا     ،(0)ٻ ٬ك٘ادة ئ  ٘ٵيٙٵدة  ٠ٵ  سٴٙك د٫ سٴّدا٠ؿ ٸد   

 .  ب١ؿ ظح  شا  سؾبىٵٹوٺ ئ  سؾب ٙ٭ة ١٨ٹكوها
ئال  ټدل شدا     ،مل  كؾ ـٰك ٸؿ  ة ٨ك ً يف سٴ٩حوظدات سإوددٸية  

 Ecijaـٰك سؾبؿٺ سؾباٹة سٴ٭ك ادة ٸ داا ٰاودحصة   
 Jeanو٬ك٘ادة وشيداٺ   (9)

(3) 
Jaen  ذٷ ٘ٵيٙٵةToledo 

ٹاٲ ٸدٻ ٬ك٘ادة   ودبا  وبدا وس١٬دة ئ  سٴٍد    ،(4)
٨دداٴكسشط  وبددا ٨ُحعددث ٸددٻ ٬اددٳ   ،و٠ٵدد  سٴٙددك٪ سؾبحصددل مبددو ٘ٵيٙٵددة 

ئـ  ٺ سةؼ  ؾبا سټحّك ٠ٵد  سٴ٭دوٖ يف ٸ١كٰدة وسؾو     ،٘اق٪ بٻ ل اؾ
ج٭ؿٶ مبو ئوحصة وٸ اا  قودٳ   ٶ 701هد/99بكباٖ يف قٸٕاٺ ٸٻ و ة 

٨يٹدا وداق هدو      Granadaو٤كټا٘دة   Malagaمبو ٬ك٘ادة وٸاٴ٭دة   ب١وخ
 .(6)واٴٱاً سٴٙك ٫ سٴكوٸاټي سٴ٭ؿ ٷ (5)٘ٵيٙٵة ٸىك٠اً ئ 

وٴٱددٻ مل  ،(7)ٶ701هددد/99ٰدداٺ ٨ددحط ٬ك٘اددة يف ٌددوسٲ ٸددٻ ودد ة     
ټ١ك٦ سٴٍداك سٴدفو ؾؼدٳ ٨يدل ٘داق٪ ئ  ٘ٵيٙٵدة وٰدٳ ٸدا ٬يدٳ ئټدل           

                                                 

; ِٗٙعط عّ اهططٙق اهطًٗاُٛ: عِاْ، زٗهٞ  116ابّ س٘تى، ق٘ضٝ األضض، م( 1

 . 4/304غالَ يف األُسهؼ، ارب

 غتذٞ تاي ابّ لاهر: ك٘ضٝ تكى بأس٘اظ ضٙٞ ٗٓٛ عوـٟ ُٔـط غـِذٚى ٗٓـ٘     ( 2

 .26ُٔط لطُاطٞ بِٚٔا ٗبني تططبٞ ثالثني ًٚاّل، فطسٞ األُفؼ، م

دٚاْ ك٘ضٝ باألُسهؼ بِٚٔا ٗبني تططبٞ مخػْ٘ ًـٚاّل، ابـّ لاهـر، فطسـٞ     ( 3

 .15األُفؼ، م

ألُسهؼ اهقسميٞ ٗكاُت تاعـسٝ لولـٞ اهقـ٘ط    طوٚطوٞ ٗٓٛ أسس ًسا٢ّ ا( 4

 . 19بِٚٔا ٗبني تططبٞ ًػافٞ غبعٞ أٙاَ، ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

; ابــّ األثــ ، األُــسهؼ ًــّ    20-19ًؤهــف زتٔــ٘ي، أخبــاض زتٌ٘عــٞ، م  ( 5

 . 13، 11، 10، 2/9;  ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  42اهلاًى يف اهتاضٙذ، م

 . 33; اهػاًطا٢ٛ ٗآخطْٗ، تاضٙذ اهعطب، م 139ًؤُؼ، فذط األُسهؼ، م( 6

 . 3/12املقطٜ، ُفح اهطٚر، ( 7
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و كشط سؼبصي  ٺ ٘اق٬داً ٌبٱدٻ  ٺ  ٱدوٺ     ،(0)ٶ700هد/93ٰاٺ ٨ياا و ة 
وهدو  ٸدك كبٱدٻ يف     ،(9)ٶ701هدد/ 99ؾؼٳ ٘ٵيٙٵة يف ـو سٴ٭١دؿب ٸدٻ ود ة   

 (3) و ٸ٭اوٸة ب١ؿ ئودحصة و٬دؿ ټّدعل  وٴيداٺ     ةٺ ٘اق٬اًً مل  ٵ٫ِ ،ج٭ؿ كټا
٬ددؿ ٨ك٤ددث ٸددٻ سةټددؿٴه ٩٨ددك٪ شيوٌددٯ ووددك  ټددث ئ       ))0 ٬ددا دا

و٠ٵددد  هدددفس ٨ددداٺ ٨دددحط سؾب ٙ٭دددة سحملّدددوقب بددد  ٬ك٘ادددة  ،(4)((٘ٵيٙٵدددة
 .ٶ701هد/99و٘ٵيٙٵة وٸ اا ٨ك ً ٰاٺ يف  وسؼك و ة 

ٸدٻ سٴ٩دازب  ٬دؿ    ( سٴ١دك  وسٴ بدك  )ىدٵٹ  سةوس دٳ  ٰاٺ سوحيٙاٺ سؾب
 ٸ داٷ  ٬دوٶ  ٸدك   ٰٵٹ دا  وسٴ بدك  سٴ١ك )ـٴٯ  ٺ) ،شك  ظىب ق٤احاٷ

وال ٌب دٟ  ٺ  ٱددوٺ   ،(5)((٬ددا٘   وټمٴدوه  بدل  ظّٙددوس سوحعىد وه  ؤدٟ دب
ويف ـٴددٯ ـٰددك سبددٻ سالبدداق  ٺ     ،ټددموؿبٷ دبددا   اوددب ٸو٘ دداٷ سةوٲ   

 ودٱ وس  وجوود١ة  ؼّدااً  بدؾهدٷ  لٌدا  بدؾسً ق َّوس)سٴ١ك  سٴاٵؿ   ؾبّا )
وهددفس هددو سةوددان سٴددفو ودداق ٠ٵيددل ټددموٲ        ،(6)((وشبوٴددوس و ٤حاٙددوس

 .  (7)سٴ٩ازب  سةوس ٳ
                                                 

 . 45ابّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م( 1

 . 66اهتاضٙذ األُسهػٛ، م( 2

ْ فصٓر اهبعض عوٟ إُٔ ت٘طٛ ٗتٚى  ُٕ ٙ٘هٚاْ، ( 3 اختوفت اهطٗاٙات س٘ي ٙوٚا

ِٔا تتفق عوٟ إُٔ كاْ قاسر  ُٕ ضًٗٛ ٗبعض ظعٍ إُٔ بطبطٜ ًّ لٌاضٝ ٗهل

ــاض     ــٚى: ًؤهـــف زتٔـــ٘ي، أخبـ ــا. ِٙعـــط اهتفاقـ ــا س٘اهٌٚٔـ غـــبتٞ ٗطِذـــٞ ًٗـ

; ًـؤُؼ، فذـط    7-2/5; ابّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ املغـطب،     16-15زتٌ٘عٞ، م

 .134-133; طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م 117-115األُسهؼ، م

أٙها: ًؤهف ; ِٙعط  42-41ابّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م( 4

;  2/9; ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب،  19ًؤهــف زتٔــ٘ي، أخبــاض زتٌ٘عــٞ، م

 .1/260املقطٜ، ُفح اهطٚر، 

 .1/276املقطٜ، ُفح اهطٚر، ( 5

 .1/63اذتوٞ اهػ ا١، ( 6

 =ِٙعـط اهتفاقــٚى عــّ اغــتقطاض اهعــطب ٗاهطبــط يف األُــسهؼ، ًــؤُؼ، فذــط ( 7
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سؽبّداة ئال  ٺ  سٴ٥ يدة   ج١ؿ ٸٻ سؾب ا٫٘ ٨ك ً و٠ٵ  سٴك٤ٷ ٸٻ  ٺ
 ادؿو  ٺ  وٴٱٻ  ،سؾبّاؾق مل جٍك ِكسظة ئ  سالټحٹا ست سٴ٭اٵية ٨ياا

ٸردٳ   ، ٝادك ـٴدٯ ٸدٻ جىدٹياصبا     ،سٴ بدك  اب١ٓ ٸ ا٘٭اا ٤ٵب ٠ٵياد 
وئ٬ٵدديٷ ٸددوسيل   ،(9)وٴوسجددة هددٷ ٸددٻ ٬اا ددٳ بكبددك سٴدداع    ،(0)ئ٬ٵدديٷ ٴوسجددة 

و ادؿو  ٺ   ،وهدي ئٌداقب ئ   وبدٷ ٰداټوس ٸدٻ ٤د  سٴ١دك         ،(3)ٸوود  
سوٷ سٴاٵوٖ ٬دؿ ٤ٵدب ٠ٵد  ودٱاٺ سؾب دا٫٘ سٴدا   حٍدك ٨يادا بٱرا٨دة          

ل ويف ٸ٭ؿٸحدداا ٸدد ٙ٭ا ٨عددُ سٴاٵددوٖ و٨ددك ً وسٴددفو  ٘ٵدد٫ ٠ٵيدد      
سٴدفو  ٭دٟ ئ  سٴٍدٹاٲ سٴ٥كبدي ٸدٻ       (4)سإؾق ىي سوٷ ئ٬ٵديٷ سٴادٴٙدة  

و ِدداط هددفس سالوددٷ  ،(5)٬ك٘اددة وسٴددفو جكٰددمت ٨يددل سٴ٭اا ددٳ سٴ بك ددة 
ٗ    ،فبٳ ٨ؽك ٴٵىٱاٺ ه اٮ  ١٨ ؿٸا ٠  سةٸ  ٠ادؿ سٴدكظبٻ سةوود

٬أددياً يف  (6)وددٵيٹاٺ بددٻ ودد١يؿ سٴاٵددو٘ي  ( 859-890هددد/916-938)
وؤدد١وس ٬ٍددوق سٴاٵدوٖ زبددث ٨كسٌددل يف   ٬ك٘ادة شددا ه ب١ددٓ سؽبّدوٶ  

 ،ئٌدداقب ئ   ټددل ال  ّددٵط ؿبددفس سؾب ّددب و ٺ ٠ٹٵددل يف سٴاٵددوٖ ٨٭ددٗ
٠ي كشبددوټي بددأټي بٵددو٘ي  ټددا  ٌدداؿ ٠ٵدد   0 ٨ٵٹددا ٠ددك٦ ـٴددٯ ٬دداٲ ؿبددٷ 

                                                                                                

 . 139-136سهػٛ، ; اذتذٛ، اهتاضٙذ األُ 434 – 412األُسهؼ، م=

; ٙــات٘ت، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ اهبوــساْ،    21ابــّ لاهــر، فطســٞ األُفــؼ، م ( 1

 . 3/1210; ابّ عبس اذتق، ًطاقس االطال،،  251م

 . 266; طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م 6/152ابّ خوسْٗ، اهعط، ( 2

 .21ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م( 3

 .2/538ُعٓٞ املؿتاق، ( 4

 .265تقطاض، مطٕ، اهفتح ٗاالغ( 5

غـــوٌٚاْ بـــّ غـــعٚس بـــّ سبٚــــر اهبوـــ٘طٛ ٗىل تهـــا١ تططبـــٞ بعـــس غــــِٞ         ( 6

ـــ/234 ــِٞ  848ٓـ ــسٗز غـ ـــ/240َ ٗتـــ٘يف يف سـ ــٞ،  854ٓـ ــاٝ تططبـ َ، ارتؿـــين، تهـ

 . 97-92م
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 .(0)ټ٩ىي  ټي بٵو٘ي
وكبددا  ددكشط ٸددا ـها ددا ئٴيددل ٸددٻ  ٺ ٸ١ٝددٷ وددٱاٺ ٸؿ  ددة ٨ددك ً        

 ٺ  ٤ٵدب قشداالت سؾب ٙ٭دة     ،وٸ ٙ٭حاا ٰاټوس ٸٻ سٴ بك  و ٸٻ سؾبوسيل
سٴف ٻ سٌحاكوس باٴ١ٵٷ وسٴف ٻ جكطبث ؿبٷ سؾبّداؾق سؾبحدو٨كب ال زبٹدٳ    

 .  (9)شك ؿب  غبا اٷ  و ئٌاقب ٴٵ٭اا ٳ سٴ١كبية
 سإٸداقب  ُ سٴاٵدوٖ  ظدؿسذاً ٰدا ب ٘يٵدة ٠ّدك     مل جٍاؿ ٸ ٙ٭دة ٨عد   

0 وسٴددكسشط  ٺ ـٴددٯ  ١ددوؾ ٴىدداا   وؿبٹددا   ،(ٶ998-755هددد /038-306)
٤ دد  0 وذاټياٹددا ،٠ٵياددا٬و ددة  ٸددا ش١ددٳ ٬إددة سٴؿوٴددة ك٘اددة ٬٬كذبددا ٸددٻ 

ا ئ  سؾب ٙ٭ددة سٴددا ٰاټددث ج١ددس بركوسصبددا سؾب١ؿټيددة وسٴمقس٠يددة ؾ٨ددٟ وددٱاوب    
وسؼبدددكو  ظ٩اٜددداً ٠ٵددد  ٸّددداؼباٷ    سالبح١ددداؾ ٠دددٻ سٴ٩ددد  وسؾبٍدددٱدت  

وؿبددفس ټكسهددا يف ٸ١ٝددٷ جٵددٯ سؾبددؿب جىدد  يف قٰددب سٴؿوٴددة      ،سال٬حّدداؾ ة
ٰٹا ٰاټدث جكودٳ سؾب٭داجٵ  ٸدٻ      ،(3)ة ئٴياا٨ٱاټث جؿ٨ٟ سٴٕكس ب سٴى و 

٨٭ددؿ  ٌدداق سبددٻ    ،١ٹٵيددات سٴ١ىددٱك ة يف سٴر٥ددوق  سٴ ب ا اددا ٴٵٹٍدداقٰة يف  
ظيداٺ ئ   ٺ سةٸد  فبٹدؿ بدٻ ٠اددؿ سٴدكظبٻ سةوودٗ سودح ٩ك سٴ ددان        
ٴٵ٥مو ٸٟ سب ل سةٸ  ٠اؿ سٴدكظبٻ بدٻ فبٹدؿ بدٻ ٠ادؿ سٴدكظبٻ ٨ٱداٺ        

ٸ٭اجدٳ سٌدعٰوس يف سٴ٭حداٲ     349يف هفه سٴ٥موب  ؼكز ٸٻ  هايل ٨ك ً ٺ 
 Galiciaئ  شاټب شيً سإٸاقب يف ٤موب شٵي٭ية

(4)  . 
وكبا  كشط ٸا ـها ا ئٴيدل  ٺ ٸ١ٝدٷ سٴردوسق ٠ٵد  سٴىدٵٙة  ټدفسٮ سٴدف ٻ        

                                                 

 .94ارتؿِٟ، تهاٝ تططبٞ، م( 1

 ِٙعط شهم يف ً٘ن٘، اذتطكٞ اهفلطٙٞ. ( 2

 .436اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 3

 .272َ  (، م880-846ٓـ/ 267-232ٞ املقتبؼ )هوشقب( 4
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 ٶ757هدد / 041يف ود ة   ٨ٹدردا  ،ِدا٤يةً  اً ـسټد سٴحصةوس ئٴياا مل ىبدؿوس ٨يادا   
 ؼددكز  وودد٧ بددٻ ٠اددؿ سٴددكظبٻ سٴ٩اددكو ٠ٵدد  سةٸدد  ٠اددؿ سٴددكظبٻ      

ً ( ٶ788-755هدددد /079-038)سٴدددؿسؼٳ ذدددٷ ٨عدددُ   وٸٕددد  ئ  ٨دددك 
و٬ددؿ وِدد٧ سبددٻ سةذدد  ظاٴددة   ،(0)٬حددٳ ه دداٮ سٴاٵددوٖ ذددٷ ئ  ٘ٵيٙٵددة ئـ

ٸددا  ١ددم ٠ددؿٶ   (9)((يف سٴددادؾ وب٭ددي ٸددعؾؾسً ))0  وودد٧ سٴ٩اددكو بدداٴ٭وٲ 
ذدداق ظيددوب بددٻ    ٶ769هددد/045يف ودد ة و ،ظّددوٴل ٠ٵدد  ٸ اِددك ٻ ٨ياددا   

 Sevillaوج٥ٵدب ٠ٵد  ئٌدايٵية    (3)ٸدٸده 
وئودحصة وٸ دا٫٘ يف ٤دك      (4)

٨دك  ب١دؿها   سةټؿٴه ٨أقوٳ ئٴيل سةٸ  ٠اؿ سٴكظبٻ سٴؿسؼٳ شيٍاً همٸل 
ها ئ  ٸكسوٵة سةٸد  ٠ادؿ   ؿظيوب ئ  ٨ك ً ٨ٵٷ ىبؿ ٴل ټاِكسً سٔٙك ب١

ذدداق وددٵيٹاٺ بددٻ ٠اددؿ   ٶ810هددد /085ويف ودد ة  ،(5)سٴددكظبٻ ٘اٴادداً سٴ٩١ددو 
سؼبٱدٷ بدٻ هٍداٶ ٨٭اجٵدل سةؼد        سٴكظبٻ سٴؿسؼٳ ٠ٵ  سبٻ  ؼيل سةٸد  

٩٨ددك ئ  ٨ددك ً ٨ٵددٷ يبّددٳ ٨ياددا ٠ٵدد  ٸددأو  سٔددٙك ب١ددؿها سٴ٩ددكسق ئ     
 .  (6)ٸاقؾب ظيد جحا١حل ٬وست سةٸ  سؼبٱٷ ئ  ه اٮ و وك ذٷ ٬حٳ

جٙٵ١ ددددا ب١ددددٓ  ( ٶ0131-998هددددد /499-306)ويف ٠اددددؿ سؽبد٨ددددة 
                                                 

 . 91ًؤهف زتٔ٘ي، أخباض زتٌ٘عٞ، م( 1

 .91األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م( 2

سٚــ٘ٝ بــّ ًالًــؼ اذتهــطًٛ ظعــٍٚ اهٌٚاُٚــٞ يف  ؾــبٚوٚٞ، ًؤهــف زتٔــ٘ي،  ( 3

  3/48; املقطٜ، ُفح اهطٚر، 98أخباض زتٌ٘عٞ، م

 ًػ ٝ تططبٞ ٗبني بِٚٔا وٞدوٚ باألُسهؼ ًسِٙٞ ؾبٚوٚٞ، تاي اذتٌ ٜ: )( 4

ٍ  أٓى ٙصكط أظهٚٞ تسميٞ ًسِٙٞ ٗٓٛ مثاُْ٘، األًٚاي ًّٗ أٙاَ مثاُٚٞ  اهعوـ

ٞ  املسِٙٞ ًعِاٖ اؾباهٛ تػٌٚتٔا أقى أْ اهوطٚين باهوػاْ ، اهـطٗض  املِبػـط

 .58املعطاض، م

 .2/51ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، ( 5

; ابـــّ  116َ( م 846-796ٓــــ/232-180ابـــّ سٚـــاْ، املقتـــبؼ )هوشقبـــٞ ( 6

; ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ     132-131األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م

 .4/125; ابّ خوسْٗ، اهعط،  23/212; اهِ٘ٙطٜ، ُٔاٙٞ األضب،  2/70املغطب، 
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 وٰاټدث  ،سٴكوس ات ٠ٻ سټحٝاٶ ٸؿ  ة ٨ك ً وٸ ٙ٭حاا يف وٵٯ سٴؿوٴة
٨فٰك سبٻ ظياٺ  ټدل يف ود ة    ،ظٱوٸة ٬ك٘اة جكوٳ والصبا ئ  ه اٮ

( ٶ960-909هدد / 351-311)٠  سؽبٵي٩ة سٴ اِدك ٴدؿ ٻ س    ٶ933هد/399
و ٔدا٦ ٴدل   ٕداً     (0)٠ٵ  ٨ك ً ٠اؿ سٴكظبٻ بٻ فبٹدؿ بدٻ سٴ ٝداٶ   

 و ٸ١ٝددٷ ٸ ددا٫٘  (4)وبٙددكٴً (3)وٸٱ اوددة (9)٨عددُ سٴاٵددوٖ وٴ٭ ددث 
ٶ ِدك٦ سؽبٵي٩دة سٴ اِدك    940هدد/  331ويف ود ة   ،ٍباٲ ٤ك  ٬ك٘ادة 

٠ايؿ س  بدٻ فبٹدؿ بدٻ ظ٩دُ ٠دٻ ٰدوقب ٨دك ً و٨عدُ سٴاٵدوٖ          
و  سؽبٵي٩ة سؼبٱٷ  ٶ974هد/364ويف و ة ،(5)دبعٹؿ بٻ ٬اوٷ بٻ ٴب

٨ددك ً ٸددواله ل دداؾ بددٻ    ( ٶ976-960هددد/366-351)سؼبٱددٷ سؾبىح ّددك 
ب١د  هٳ ٨دك ً و٨دؿسً ٸدٻ ٬اٵداٷ ٴٵحا ةدة       ټ٩ىاا سٴى ة ويف ،(6) ٨ٵط

                                                 

ــتٌؼ،        ( 1 ــٕ ؾــاعط أزٙــر، بغٚــٞ املو شكــط هــٕ اههــ  تطمجــٞ ًقتهــبٞ ٗتــاي  ُ

 .357م

ٚـ ( 2 ٞ غـبعني ًـٚاّل، اذتٌـ ٜ، اهـطٗض املعطـاض،      ًسِٙٞ أُسهػٚٞ بِٚٔا ٗبني زاُ

 .511م

ًلِاغــٞ سكــّ باألُــسهؼ ًــّ أعٌــاي ًــاضزٝ، ٙــات٘ت، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ   ( 3

 .273اهبوساْ، م

 . 356َ (، م941-912ٓـ/ 330-300هوشقبٞ )( 4

ــاْ، )( 5 ــّ سٚـ ــٞ ابـ ـــ/ 330-300هوشقبـ ــّ 489َ (، م941-912ٓـ ــس بـ ، ٗستٌـ

ٛ امل٘هــسّٙ ٗأًــطا١ اهجغــط األعوــٟ  اهقاغــٍ بــّ هــر ِٙتٌــٛ  ىل أغــطٝ بــين تػــ  

َ، ٗيف لــعٗٝ 920ٓـــ/ 308اؾــ ن ًــع ارتوٚفــٞ اهِاقــط يف لــعٗٝ ًــُ٘ـ غــِٞ   

-912ٓـ/ 330-300هوشقبٞ ابّ سٚاْ، )َ، ِٙعط: 937ٓـ/326بِبوُ٘ٞ غِٞ 

 . 420، 165َ (، م 941

 .310َ (، م974-970ٓـ/ 364-360املقتبؼ )هوشقبٞ ابّ سٚاْ، ( 6
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ئٺ  ،(0)ّدداقست سٴددا ظ٭٭اددا شدديً سؽبد٨ددة سةٸو ددة يف سؾب٥ددك  باالټح
سٴكوس ددات  ٠ددده ٠ٵدد  ٬ٵحدداا جؤددط ٴ ددا سؿبددؿو  سٴددفو ٰاټددث ج١يٍددل    

قدبا ٴ٭كذبا ٸٻ ٬ك٘اة و٬وب سٴؿوٴة  ټدفسٮ وسبح١داؾ  هٵداا     ،ٸ ٙ٭ة ٨ك ً
 .  ٠ٻ سٴ٩  ظ٩اٜاً ٠ٵ  ذكوصبٷ وټٍا٘اٷ سال٬حّاؾو

وحبٱددٷ ٸو٬ددٟ ٸؿ  ددة ( ٶ0190-0131هددد/484-499)ويف ٠اددؿ سٴٙوس دد٧
سٴدا   (9)٨ك ً بداٴ٭ك  ٸدٻ ٬ك٘ادة  ِداعث جاب١دة ٴؿوٴدة بدم شادوق        

 ،سةټدؿٴه  ٸدٻ  ٸحوودٙة  ق١٬دة )سٸحؿ ټ٩وـها ؼدٲ جٵٯ سؾبؿب ٴحٍدٹٳ 
 ،( Sierra Morenaٸوق  دا  ود س )سٴٍداق ست  شادٳ  ظحد   ٍبداالً  شبحدؿ 

 و٤كبداً  ، Rio Guadalquivirسٴٱدا   سٴدوسؾو  وبدك  ٸ دابٟ  ظحد   وٌدك٬اً 
و ِددداعث ٸ دددا٫٘ ٸحوودددٙة سةټدددؿٴه يف   ،(3)(ئودددحصة ٬دددك  حددد ظ

٠اؿهٷ ظكٸاً  ٸ اً ؾب١ٝٷ ل٠ٹا  سٴٙوس د٧ ووداؾت ٨يادا سٴىدٱي ة وسةٸدٻ      
 .  (4)وسټح١ٍث سؼبياب سال٬حّاؾ ة ب١ؿ  ٺ  ٸٻ سٴحصاق ٠ٵ   ٸوؿبٷ

                                                 

 . 201َ (، م974-970ٓـ/ 364-360)هوشقبٞ  املقتبؼابّ سٚاْ، ( 1

ّ  ستٌس بّ دٔ٘ض اذتعَ ٛأب بِ٘ دٔ٘ض ُػبٞ  ىل( 2 ّ  دٔـ٘ض  بـ ّ  اهلل عبٚـس  بـ  بـ

ّ  اهغٌط بّ ستٌس ٟ  بـ ّ  عتٚـ ّ  اهغفـاض  عبـس  بـ ٛ  بـ ٝ  أبـ اهلوـ  ًـ٘ىل بـين     عبـس

أًٚٞ، قاضت  هٕٚ ض٢اغٞ تططبـٞ بعـس اُتٔـا١ ارتالفـٞ األً٘ٙـٞ ٗكاُـت ٗفاتـٕ        

ٞ َ  1043ٗٓـــــ/435غــــِٞ   اغــــتٌط سلٌٔــــٍ تططبــــٞ ًٗــــا ظتاٗضٓــــا ستــــٟ غــــِ

ٞ بين دٔ٘ض: ابّ سعَ، ضغا٢ى ابّ سعَ، 1069ٓـ/462 َ، ِٙعط اهتفاقٚى عّ زٗه

; 29; اذتٌٚسٜ، دصٗٝ املقتبؼ، م608ـ2/602; ابّ بػاَ، اهصخ ٝ، 204ـ2/203

; ابّ األباض، اذتوٞ 53ـ52; املطاكؿٛ، املعذر، م 38اهه ، بغٚٞ املوتٌؼ، م

 ; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، 57-1/56; ابّ غعٚس، املغطب،  34ـ2/30اهػ ا١ ،

 ; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، 440ـ23/439; اهِ٘ٙطٜ، ُٔاٙٞ األضب ،187ـ3/185

 .  30ـ2/20; عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف،  4/204; ابّ خوسْٗ، اهعط،  147ـ2/140

 .21/ 2عِاْ، عكط زٗي اهط٘ا٢ف، ( 3

 . 220، تاضٙذ اهعطب، ماهػاًطا٢ٛ ٗآخطْٗ( 4
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سؼبددمٶ بددٻ شاددوق ٨دداؼحٵ٧   سةٸددوق ب١ددؿ و٨دداب  بددي و٬ددؿ سؼحٵ٩ددث 
ٴٵٹأٸوٺ يبي  بٻ ـو سٴ وٺ ظداٰٷ   والؾه ٠ٵ  سؼبٱٷ ٸا ٨ىط سجملاٲ 

ة وٰدداٺ ٘اٸ١دداً بٕددٷ ٬ك٘اددة ئ  ټ٩ددوـه ٨٭دداٶ بدداٴمظ٧ مبوهددا      ٵدد٘ٵيٙ
 Almodovar del Rioوسوحو  ٠ٵ  ظّدٻ سؾبدؿوق  

سٴوس٬دٟ بداٴ٭ك     (0)
ظحدد  وِددٳ ئ   بددوس  ٬ك٘اددة ٸددا  ١ددم  ټددل   (9)ٸددٻ ٨عددُ سٴاٵددوٖ

و٠ ددؿٸا  ظدده ظدداٰٷ ٬ك٘اددة ٠اددؿ سؾبٵددٯ بددٻ  ،سوددحو  ٠ٵدد  ٨ددك ً
٨أقودٳ   ، Sevillaبداؽبٙك سودح صؿ بدام ٠اداؾ ظٱداٶ ئٌدايٵية      شاوق 

سؾب١حٹؿ بٻ ٠ااؾ ٬وب ٴٵدؿ٨اٞ ٠دٻ ٬ك٘ادة ٔدؿ سبدٻ ـو سٴ دوٺ وهدو ٸدا         
٠ ؿها سټٱ٩ٍث ټوس ا سبٻ ٠اداؾ سٴدفو    ،سٔٙك سةؼ  ئ  سالټىعا 

ٰدداٺ  ٙٹددٟ   ٕددا بٕددٷ ٬ك٘اددة ئ  ټ٩ددوـه ٨ا٬حعٹاددا وسوددحو  ٠ٵياددا   
ؾبٵدٯ بدٻ شادوق و قودٵل ٸ٭يدؿسً ئ       ؤٹاا ئ  ؾو ٵحل وس٠ح٭ٳ ٠اؿ س

ئٌددايٵية ٸ دداياً بددفٴٯ ظٱددٷ بددم شاددوق ٴ٭ك٘اددة وٸددا شاوقهددا وـٴددٯ  
 .(3)ٶ0169/هد469و ة 

ئال  ٺ سؾبددأٸوٺ بددٻ ـو سٴ ددوٺ مل  ىحىددٵٷ ٨أؼددف  ددحع  سٴ٩ددكَ   
ٴدوحيد  ٠ٵ  ٬ك٘اة ٸكب  ؼك  ٨أقوٳ  ظدؿ قشاٴدل سؾبدؿ٠و سؼبٱدٷ     

ؾبؿ  ة و٬حٳ كبرٵ  سبدٻ ٠اداؾ   بٻ ٠ٱاٌة سٴفو سوحٙاٞ ١٨دا ٸؿسةة سس
٨ياددا وؾ٠ددا ئ  بي١ددة سؾبددأٸوٺ بددٻ ـو سٴ ددوٺ سٴددفو ؾؼٵدداا يف ٸوٰددب    

                                                 

ٗٓ٘ أسس اذتكْ٘ اهقطٙبٞ ًّ تططبٞ، ٙات٘ت، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، ( 1

 .258م

 ِٙعط ارتاضطٞ. ( 2

ابّ   ;261ـ3/255صاضٜ، اهبٚاْ املغطب، ;  ابّ ع614ـ2/607ابّ بػاَ، اهصخ ٝ، ( 3

 .29-2/28; عِاْ، عكط زٗي اهط٘ا٢ف، 146ـ145/ 2ارتطٚر، أعٌاي األعالَ ،
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ٶ ئال  ټددل مل  ا ددأ ٘ددو دا ئـ جددويف يف سٴىدد ة 0174هددد/ ٠467ٝدديٷ ودد ة 
ټ٩ىاا وسوحٹك سبٻ ٠ٱاٌة يبٱدٷ ٬ك٘ادة وٸدا شاوقهدا باودٷ بدم ـو       

ا٘اوس سبددٻ ئال  ٺ  هدايل ٬ك٘اددة مل  كٔدوس بدابٻ ٠ٱاٌددة ٨ؽد     ،(0)سٴ دوٺ 
٠اداؾ سٴدفو  وددكٞ يف ؾؼوؿبدا و٬حددٳ سبدٻ ٠ٱاٌدة وش١ددٳ وٴدؿه ٠ٵياددا       
وبفٴٯ ٠اؾت ٬ك٘اة وٸحووٙة سةټؿٴه ٸكب  ؼدك  ئ  ټ٩دوـ سٴؿوٴدة    

ذٷ ٸؿ  ټ٩وـه ٴيٍٹٳ ٸ١ٝٷ سؾب ا٫٘ سػب وبية ٸٻ  قسٔدي   ،(9)سٴ١ااؾ ة 
(3)ؾو ٵة ٘ٵيٙٵة ٴيّٳ ټ٩دوـه ظحد  ٬وټٱدة   

Cuenca      بىداب ٔد٧١
ٸدا  ١ د     (4)(ٶ0185-0174هدد/ 478 -467)بٻ ـو سٴ دوٺ ظاٰٹاا سٴ٭اؾق 

 .ؾؼوٲ ٸ ٙ٭ة ٨ك ً زبث ظٱٷ سإٸاقب سٴ١ااؾ ة
ئال  ٺ سة دداٶ سٴ١ّددياة بددؿ ت شبددؿ ٜدؿبددا ٠ٵدد  ٬ك٘اددة وسةټددؿٴه  

هددد/ 519-458سةووددٗ ب١ددؿ ودد٭وٖ ٘ٵيٙٵددة  بيددؿ سٴ٩وټىددو سٴىدداؾن)   
ويف  ،(6)وسظحؿسٶ سٴّكسٞ بي دل وبد  سؾب١حٹدؿ بدٻ ٠اداؾ      (5)(ٶ0165-0018

                                                 

 .2/155; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ،  273-268ابّ بػاَ، اهصخ ٝ، ( 1

  2/61; عِاْ، عكط زٗي اهط٘ا٢ف،  2/155ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ( 2

تُ٘لٞ ًسِٙٞ باألُسهؼ ًـّ أعٌـاي ؾـِتطٙٞ، ٙـات٘ت، األُـسهؼ ًـّ ًعذـٍ        ( 3

 .239اهبوساْ، م

 .2/71عِاْ، عكط زٗي اهط٘ا٢ف، ( 4

; ابـّ   169-4/156تفاقٚى عّ غق٘ط طوٚطوٞ: ابّ بػـاَ، اهـصخ ٝ،   ِٙعط اه( 5

ّ ا 89-84اهلطزب٘ؽ، تاضٙذ األُسهؼ،  ; 180-2/179رتطٚر، أعٌاي األعالَ، اب

 .   448-4/447; املقطٜ، ُفح اهطٚر،  4/207ابّ خوسْٗ، اهعط، 

 اهكوح فػاز شهم يف اهػبر ٗكاْأؾاض اذتٌ ٜ  ىل غبر شهم بق٘هٕ: )( 6

ّ  اؾـتغى  املعتٌس فإْ، املعتٌس ٗبني اهطالٚٞ بني سقاملِع ٞ  أزا١ عـ  يف اههـطٙب

، املطٙــٞ قــاسر قــٌازح ابــّ بغــعٗ فٚــٕ، ٙؤزٙٔــا عازتــٕ قــاضت اهــصٜ اه٘تــت

 ٗتتٔا، عّ اربتاٗٝ أزا١ شهم ألدى فتأخط شهم، بػبر ٙسٕٙ يف ًا ٗاغتِفازٖ

ــٞ فاغتؿــاط ــازٝ اذتكــْ٘ بعــض فطوــر ٗتؿــطط لهــبّا، اهطالٚ ــٟ ظٙ  =عو
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ٹٵددة ٸددؿٸكب ٸددٻ  ١كسْ ٴٵ٭ددوب ٬دداٶ سٴ٩وټىددو سٴىدداؾن حب فباوٴددة سوددح
٘ٵيٙٵدددة سؼدددع٪ ٨يادددا  قسٔدددي سةټدددؿٴه ظحددد  وِدددٳ ئ  ٸؿ  دددة    

يف سػب دو  وو٬د٧ ٠ٵد  ٌدا٘ي  سٴاعدك و٠ٹدٳ ٠ٵد           Tarifa٘ك ٧
وبددب وسبك ددب ٰددٳ ٸددا ٸددك  ٠ٵيددل وسټحىدد٧ سٴددمقوٞ وسحملاِدديٳ ذددٷ ٠دداؾ  

وؾبدا ٰاټدث ٸ ٙ٭دة ٨دك ً      ،(0)لٜا٨كسً ؾوٺ  ٺ  ىحٟٙ  ظؿسً  ٺ  ١عٔد 
ج٭ددٟ ئ  سػب ددو  ٸددٻ ٘ٵيٙٵددة و٠ٵدد  سٴٙك دد٫ بي دداا وبدد  ٬ك٘اددة ٨ددد  

 . ىحا١ؿ  ٺ ټاؿبا ټّيب ٸٻ هفه سؼبٹٵة
ب٭يدددث ٬ك٘ادددة وٸ ٙ٭دددة ٨دددك ً بيدددؿ بدددم ٠اددداؾ ئ   ٺ جٙدددوقت    

ئ   Almoravides, Losسةؤدداٞ يف سةټددؿٴه ٸددا ظددؿس بدداؾبكسبٙ    

                                                                                                

 دـاًع   ىل اهقٌطٚذٞ اًطأتٕ زخ٘ي يف فػأي اهتذِٟ، يف ٗأًعّ هطٙبٞ،اه=

 اهقػٚػــْ٘ بــصهم  هٚــٕ أؾــاض سٚــح بٔــا، كــاْ محــٕى ًــّ فٚــٕ هتوــس تططبــٞ

ٕٞ مللاْ ٗاألغاتفٞ، ٛ  ادتاُر يف كاُت كِٚػ ٕٞ  ًِـٕ،  اهغطبـ  عِـسٍٓ،  ًٗععٌـ

 ٞمبسِٙ املصك٘ضٝ اًطأتٕ تِعي أْ ٗغأي األععٍ; ادتاًع عوٚٔا املػوٌْ٘ عٌى

 املـصك٘ض،  ادتـاًع   ىل ًِٔا فتدتوف بٔا تِعي تططبٞ، ًسِٙٞ لطبٛ اهعٓطا١

 ٟ  امل٘نــع شهــم ٗفهــٚوٞ اهعٓــطا١، ُػــٍٚ طٚــر بــني اهــ٘الزٝ توــم تلــْ٘ ستـ

 اهعٓــطا١، يف بــاه٘الزٝ عوٚــٕ أؾــاضٗا األطبــا١، أْ ٗظعــٍ، ادتــاًع ًــّ امل٘قــ٘ف

ْ  عوٕٚ أؾاض كٌا ْ ٗ ،ٜٙٔـ٘ز  بٌِٚٔـا  بـصهم  ٗغـفط ، بادتـاًع  اهقػٚػـ٘  كـا

 عِــس ًــّ بــٕ دــا١ ًــا بــبعض املعتٌــس ٙــسٜ بــني فــتلوٍ فطشهِــس، البــّ ٗظٙــطّا

ّ  عبـاز  ابّ فأٙأغٕ قاسبٕ، ٕ  فـألوغ  شهـم،  مجٚـع  ًـ ٜ  هـ  اهقـ٘ي،  يف اهٚٔـ٘ز

 عوٟ فأُعهلا ٙسٕٙ، بني كاُت ستطٝ عباز ابّ فأخص عتتٌوٕ، مل مبا ٗؾافٕٔ

( قططبــٞب ًِل٘غــّا فكــور بــٕ ٗأًــط، سوقــٕ يف زًالــٕ فــأهقٟاهٚٔــ٘زٜ،  ضأؽ

;  2/221; ِٙعط أٙهّا: ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ،  288اهطٗض املعطاض، م

; ُكط اهلل، تاضٙذ اهعـطب   4/357; املقطٜ، ُفح اهطٚر،  25اذتوى امل٘ؾٚٞ، م

 . 217-216اهػٚاغٛ يف األُسهؼ، م

 .143; ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م 26ابّ ارتطٚر، اذتوى امل٘ؾٚٞ، م( 1
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ويف وددد ة  ،(0)يف سةټدددؿٴه  Talfas, Losئوددد٭اٖ ؾوٲ سٴٙوس ددد٧ 
ٶ ودداقت ٬ددوست ٸكسبٙيددة مبددو ٬ك٘اددة وس٨ححعوهددا وسوددحوٴوس 0190هددد/484

٠ٵ  ٸ١ٝٷ ظّووبا و٬حٵوس ظاٰٹاا سٴ٩حط بدٻ سؾب١حٹدؿ بدٻ ٠اداؾ ويف     
وٰاٺ ٨حط سؾبكسبٙ  ٴ٭ك٘اة ٸٻ ٩ِك ود ة  0 )ـٴٯ  ٭وٲ سبٻ  بي لقٞ

وظّدٻ   (3) بفبو (9)ذٷ ٨حط بياوة( ٶ0190ٸاقن ) قبٟ وضباټ  و قب١ٹا ة
ومل  دد ٭ٓ ٌدداك ِدد٩ك   ،(6)وٌدد٭وقب (5)وسٴّددؽ ب (4)سٴددادٖ وسؾبددؿوقب

سؾبددفٰوق ظحدد  مل  ادد٫ البددٻ ٠ادداؾ بٵددؿ ئال و٬ددؿ ٸٵٱددل سؾبكسبٙددوٺ ئال     
وبددفٴٯ  ِدداعث ٨ددك ً وٸ ٙ٭حدداا ٔددٹٻ    ،(8)(وئٌددايٵية (7)٬كٸوټددة

 . ٸدٮ سٴؿوٴة سؾبكسبٙية
ټددؿٴه سة ٠ٵدد  و٠ٵدد  سٴددك٤ٷ ٸددٻ شبٱددٻ سؾبددكسبٙ  ٸددٻ سٴىدديٙكب    

                                                 

ّ ب٘اعــح  تهــا١ املــطابطني عوــٟ زٗي اهط٘ا٢ــف: عِــاْ، عكــط زٗي    ِٙعــط عــ( 1

 .339-2/337اهط٘ا٢ف، 

ــات٘ت، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ        ( 2 ــاْ، ٙ ــٞ باألُــسهؼ ًــّ أعٌــاي دٚ بٚاغــٞ ًسِٙ

 .94اهبوساْ، م

ًسِٙــٞ باألُــسهؼ ًــّ كــ٘ضٝ دٚــاْ، ٙــات٘ت، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ اهبوــساْ،  ( 3

 .23م

ــات٘ت    ( 4 ــاهقطب ًــّ تططبــٞ، ٙ ، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ اهبوــساْ،    املــسٗض سكــّ ب

 .258م

اهكد ٝ سكّ باألُسهؼ ًـّ أعٌـاي ًـاضزٝ، ٙـات٘ت، األُـسهؼ ًـّ ًعذـٍ        ( 5

 . 181اهبوساْ، م

ؾــق٘ضٝ ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ تقــع مشــاي ًطغــٚٞ، ٙــات٘ت، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ     ( 6

 .163اهبوساْ، م

ؼ تطًُ٘ٞ ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تقع لطبٛ تططبٞ ٗؾطتٛ  ؾبٚوٚٞ، ٙات٘ت، األُسه( 7

  225ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

 .154األُٚؼ املططب، م( 8
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 ٗ ئال  ٺ سؾب ٙ٭دة سٴوس١٬ددة ئ  سٴٍدٹاٲ ٸددٻ   ( ٬ك٘ادة وٸددا ظوؿبدا  )سةوود
 ، ٬Castillaك٘ادة ظحد  ٘ٵيٙٵدة ِداقت هدؿ٨اً ٴ٥داقست ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة        

وبفٴٯ زبوٲ ٍباٲ ٬ك٘اة ئ  ذ٥ك ب١دؿ  ٺ ٰداٺ ٘يٵدة سؾبدؿب سٴىداب٭ة      
ٶ 0003هددد/٩٨517ددي ودد ة   ،ب١يددؿسً ٠ددٻ ٸىددكض سٴ١ٹٵيددات سٴ١ىددٱك ة    

و  قسٔدي ٬ٍدحاٴة ؤدك  سؼبّداق ٠ٵد  ٸؿ  دة       واقت ٬وب ٸكسبٙية مب
و٠ٵ   ذك ـٴٯ ٬اٸث سٴ٭دوست سٴ٭ٍدحاٴية    ،(0)٘ٵيٙٵة ذٷ ٠اؾت ٜا٨كب 

ٶ سوددحٙا٠ث ؼدؿبددا سٴوِددوٲ ئ    0005هددد/  519حبٹٵددة ٰددا ب ودد ة   
ٸٍاق٦ ٬ك٘اة وټٍب ب  سٴ٩ك ٭  ٬حاٲ ٠ ي٧ ود٭ٗ ؼدٴدل سٴ١ؿ دؿ    

ويف ودد ة ))0 ويف ـٴددٯ ٬دداٲ سبددٻ ٠ددفسقو ،ٸددٻ ٬دداؾب سػبدديً سؾبكسبٙددي
جىٟ وعبه ٸا ة ٔك  سٴ١ؿو ٠ٵ  ټٝك ٬ك٘ادة ٨ؽدكز ئٴيدل فبٹدؿ     
بٻ ٸمؾيل ب١ىٱكه وټٍاث سؼبك  وِد  سؾبىدٵٹوٺ ٨اوحٍداؿ سةٸد      

.. وٸددات ٸددٻ سةٸددكس  مبددو سٴرٹدداټ  ٸددٻ وشددوه      .فبٹددؿ بددٻ ٸددمؾيل  
.. ٨ٱدداٺ ٸّدداباً .سؾبددكسبٙ  وطبٵددة ٰددا ب ٸددٻ سؼبٍددٷ و هددٳ سةټددؿٴه  

وسجّددٳ سؽبدد  بددأٸ  سؾبىددٵٹ  ٠ٵددي ٨ددو     ،٠ٝيٹدداً وؼٙادداً شىدديٹاً 
.. وة داٶ ٸدٻ وِدوٴل سٰحىدط     .٬ك٘اة سةٸ   با بٱدك يبيد  بدٻ جاٌد٩     

.. ٨ٱاټددث ٴٵددكوٶ  .(9)سٴ١ددؿو سةوٲ ِدداظب سػبوٴددة ٨ٵعدد٫ جباددة بياوددة    
ئٺ وِوٲ سػبيً سٴ٭ٍدحايل   ،(3)((  ٕاً وسوحٍاؿ ؼٵ٫ ٸٻ سؾبىٵٹ 

١ددم  ټددل   Baeza سٴ٭ٍددحايل ئ  ٸٍدداق٦ ٬ك٘اددة ذددٷ سشحياظددل بياوددة 
ويٙك ٠ٵ  ٸ١ٝٷ سؾب ا٫٘ سٴوس١٬ة ئ  سٴٍٹاٲ ٸٻ ـٴدٯ ٸدا  ١دم  ٺ    

                                                 

 .162ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م( 1

بٚاغٞ  سـس٠ ًـسْ كـ٘ضٝ دٚـاْ اهـ  تقـع عوـٟ مخػـني ًـٚال ًـّ تططبـٞ،            ( 2

 . 15ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

 .4/61اهبٚاْ املغطب، ( 3
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 .٨ك ً وٸ ٙ٭حاا ٰاټث ٸىكظاً ٴحٵٯ سؼبكو 
ٶ ظدؿذث ذدوقب ٠اقٸدة يف ٬ك٘ادة ٠ٵد  سؼبٱدٷ       0091هد/ 504ويف و ة

سؾبكسبٙددي هدداشٷ سٴ دددان ؼدؿبددا ٸ٭ددك سٴ٭ّدددك ووباددوه و ظك٬دددوس ؾوق      
ٸٻ  ظدؿسخ هدفه سٴردوقب     وظىا ا ،(0)سؾبكسبٙ  و ؼكشوهٷ ٸٻ ٬ك٘اة

 وبا  ٩١ٔث سٴ ٩وـ سؾبكسبٙي يف سةټدؿٴه سةوودٗ ئـ ٨٭دؿ سؾبكسبٙدوٺ     
٨ٕددددا ٠دددٻ  ٺ جٵدددٯ  ،سٴ٭ا٠دددؿب سٴٍددد١اية سٴدددا ٌبٱدددٻ  ٺ جىددداټؿهٷ 

ٻ ئ  ٠ددٻ  ټٝداق ټّداق  ٬ٍدحاٴة سؾبحوسشددؿ     سةظدؿسخ مل جٱدٻ ب١يدؿب   
 .  سٴٍٹاٲ ٸٻ ٬ك٘اة

ٸ ٙ٭دة سةټدؿٴه    ٶ هاطبدث سٴ٭دوست سٴ٭ٍدحاٴية   0099هدد/ ٩٨594ي ود ة 
ٴدياٷ سؾبكسبٙدوٺ ووِدٵوس ئ     سةووٗ ووِٵث ئ  ٍباٲ ٬ك٘اة ٨ؽدكز ئ 

هدد/  596ذدٷ ٠داوؾوس سؿبصدوٶ ود ة     ،(9)ٸا سٔٙكهٷ ئ  سالقجؿسؾ ٠ ااشياٺ 
ٶ ٨اٴح٭وس ٸٟ سػبديً سؾبكسبٙدي سٴدفو شبٱدٻ ٸدٻ همٌبحداٷ و ودك  ظدؿ         0030

 ٬Calatravaاؾصبٷ ذٷ جحا١وهٷ ئ  ٬ٵ١ة قباض
  سٴٍدٹاٲ ٸدٻ   سٴوس١٬دة ئ  (3)

وجٱكق هصوٶ سٴ٭وست سٴ٭ٍحاٴية ٠ٵد  سؾب ٙ٭دة ٩٨دي ود ة      ،(4)ٸؿ  ة ٨ك ً
ٶ ٠د ت سٴ٭دوست سٴ٭ٍدحاٴية شاداٲ سٴٍداقست وسشحٹ١دث ئ        0033هد/598

سٴٍٹاٲ ٸٻ ٬ك٘اة يف و٬ث سؼبّداؾ ٨دأٸك ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة باټحىدا٦ ظ٭دوٲ       

                                                 

ابّ األثـ ، األُـسهؼ    ِٙعط اهتفاقٚى عّ ث٘ضٝ أٓى تططبٞ عوٟ املطابطني:( 1

;  63; ابّ ارتطٚر، اذتوى امل٘ؾٚٞ، م 329-328ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م

 . 83-3/82عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، 

 .81-4/80ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، ( 2

 .86-4/85ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، ( 3

 ِٙعط ارتاضطٞ. ( 4
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 سٴ٭ٹط وسٴٱكوٶ وسٴم حوٺ و٤ ها ٸدٻ سٴدمقوٞ ٨ىداؾ سٴك٠دب بد  سؾبىدٵٹ       
وهصكوس سٴىاوٲ وسٴ٭ك  ئ  سؼبّوٺ وسػبااٲ وسودحٹك سػبديً سٴ٭ٍدحايل    
يف لظ٩ل وهو يبك٪ سؾبمسقٞ وسٴ٭ك  ظح  وِٳ ئ  ٸٍداق٦ ئٌدايٵية ذدٷ    

 .(0)سقجؿوس ئ  ٘ٵيٙٵة
جمسٸ دث هدفه سةظدؿسخ ٸدٟ سوبيداقست ٸحدظ٭دة  ِدياث ذبدا سٴؿوٴدة          

 Almohades, Losسؾبكسبٙية يف سؾب٥ك  ٠ٵ    ؿو سؾبوظؿ ٻ
وهدو ٸدا    ،(9)

 ،ٌددصٟ سٴ١ؿ ددؿ ٸددٻ سٴ٭ددو  يف سةټددؿٴه ٠ٵدد  سؽبددكوز ٠ٵدد  وددٵٙحاٷ     
 ٬ك٘اددة وٸددا ظوؿبددا وسټ١ٱاودداصبا ٠ٵدد     وسٴددفو  اٹ ددا هددو سةظددؿسخ يف  

ذداق  هدايل ٬ك٘ادة وبدا ١وس سٴ٭أدي       ٶ0044هدد/ ٩٨539ي و ة ،ٸ ٙ٭ة ٨ك ً
ظبددؿ ٻ بددٻ فبٹددؿ بددٻ ظبددؿ ٻ و٘دداقؾوس سؾبددكسبٙ  و ؼكشددوهٷ ٸددٻ    

سيل سؾبكسبٙي يبي  بٻ ٤اټيدة يف ٤دك  سةټدؿٴه  ّداقٞ     وٰاٺ سٴو ،سؾبؿ  ة
ٸددٻ شاټاددل ٰدداٺ وددي٧ سٴؿوٴددة  ظبددؿ     ،سؾبح٥ٵددا  ١٨دداؾ  ؾقسشددل مبوهددا  

٬دؿ زبداٴ٧ ٸدٟ ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة وؾؼدٳ ٬ك٘ادة بدؿ٠ٷ           (3)سؾبىح ّك بٻ هدوؾ 

                                                 

 141/ 3زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، عِاْ، ( 1

ِٙعـط اهتفاقـٚى عـّ توـم األسـساخ، ابـّ األثـ ، األُـسهؼ ًـّ اهلاًــى يف          ( 2

; عِـاْ ، زٗهـٞ اربغـالَ يف األُـسهؼ، عكـط املـطابطني        403-275اهتاضٙذ، م

 . 354-3/156ٗامل٘سسّٙ ، 

ط غطتػطٞ شٓر  ىل اهفُ٘ػ٘ ٗٓ٘ آخط أًطا١ بين ٓ٘ز يف األُسهؼ بعس غق٘( 3

اهػوٚطني ًوم تؿـتاهٞ ٗهٚـْ٘ ضأ٠ فٚـٕ غـٚف اهسٗهـٞ سوٚفـّا أفهـى ٗعقـس         

حتاهفّا ًعٕ بأْ ٙتِاظي هٕ عّ سكّ ضٗطٞ عوٟ أْ ِٙهٜ٘ حتت ه٘ا٢ٕ ًقابى 

سكْ٘ يف طوٚطوٞ ًِٗاطق أخط٠ لطب األُسهؼ، بٚس أْ املوم اهِكطاُٛ مل 

 قا١ يف بعض أًالكٕ بطوٚطوٞظتس ًّ ٙقبى بػٚف اهسٗهٞ لا انططٖ هوب

  ٞ  =ٗٙعوق اهصٓ  عوٟ شهم بق٘هٕ )ٗب٣ؼ هوعاملني بسال (، ٗبقـٛ يف طوٚطوـ
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وئلس  ـٴددٯ سټٍدد٫  هددايل ٬ك٘اددة بدد  سٴ٭ددو  سٴردذددة   ،ٸددٻ ٸٵددٯ ٬ٍددحاٴة
وسبددٻ  ،سٴ٭أددي سبددٻ ظبددؿ ٻ0 هددٷسٴددا جك ددؿ ئظٱدداٶ ودديٙكصبا ٠ٵياددا و

وٴٱٻ سةؼ  وبدؿ٠ٷ ٸدٻ    ،ووي٧ سٴؿوٴة بٻ هوؾ ،٤اټية سٴوسيل سؾبكسبٙي
سٴ ّدداق  سوددحٙاٞ سٴح٥ٵددب ٠ٵياددا وٴٱ ددل مل  ىددحٹك ٘ددو دا ئـ مل  ٙي٭ددوس 
ٸ ٝك سػب ؿ سٴ ّداق  يف ٸؿ  حداٷ ٨رداقوس بدل وج٥ٵدب ٠ٵيادا سٴ٩ك د٫ سؾبإ دؿ         

ٱددٻ ٸددٻ ؾؼددوٲ ٬ك٘اددة ٸددكب  ٴٵ٭أددي سبددٻ ظبددؿ ٻ ئال  ٺ سبددٻ ٤اټيددة شب 
٠ ؿها ١٨ٳ سةؼ  ٸا ١٨ٵدل ظٱداٶ سٴٙوس د٧     ، ؼك  و٘كؾ سبٻ ظبؿ ٻ

سٴىدداب٭  بددأٺ  قوددٳ ئ  ٸٵددٯ ٬ٍددحاٴة  ٙٹ١ددل يف ٬ك٘اددة ٨أقوددٳ ٬ددوب       
شبٱ ددث ٸددٻ ئقشدداٞ سبددٻ ظبددؿ ٻ وؾؼددٳ سٴ٭ٍددحاٴيوٺ سؾبؿ  ددة وسوددحااظوس  

 ويف ،وٰدداٺ سبددٻ ٤اټيددة  ټددفسٮ  ددؿس١٨اٷ يف ٬ّدداحاا    ،شاٸ١اددا و وددوس٬اا 
و٠ ددؿٸا ٠ٵددٷ سؾبٵددٯ  ،ـٴددٯ سةذ ددا  ٠دد  سػبدديً سؾبوظددؿو ئ  سةټددؿٴه 

                                                                                                

بهـــعٞ أعـــ٘اَ  ىل تاًـــت ثـــ٘ضٝ يف تططبـــٞ يف أٗاخـــط أٙـــاَ املـــطابطني غـــِٞ        =

َ  فاغتسع٘ا غٚف اهسٗهٞ بّ ٓ٘ز هٚت٘ىل  ًاضٝ تططبـٞ ٗعِـسًا   1144ٓـ/539

اهقططبٚـْ٘ ففـٓط ُادٚـّا بِفػـٕ  ىل     سٓى مل ميض أٙاَ تال٢ـى ستـٟ ثـاض عوٚـٕ     

ٖ أٓى لطُاطٞ فت٘دٕ  دٚاْ، ٗمل ٙوبح بٔا ٓٛ األخط٠  ال ٙػ ّا ستٟ اغتسعا

 ََ ُٓع  هٚٔا ًع ثوٞ ًّ دِسٖ بعهٍٔ ًّ اهِكاض٠ فاهتقٟ بادتٚـ املطابطٛ ٗ

ٚٓـاْ، ٗيف          ُٙفوـح يف زخ٘هلـا فطدـع  ىل تاعستـٕ د ٗتتى اهعسٙـس ًـّ دِـسٖ ٗمل 

ت ث٘ضٝ مبطغٚٞ فت٘دٕ  هٚٔا غٚف اهسٗهٞ بّ ٓ٘ز يف َ  تا1145ًٓـ/540غِٞ 

مجاز اآلخطٝ ٗبقٛ فٚٔا ستٟ ٓامجٔا اهِكاض٠ يف ؾـعباْ ًـّ ُفـؼ اهػـِٞ     

ــّ        فٔــعَ املػــوٌْ٘ ٓعميــٞ ؾــِٚعٞ تتــى فٚٔــا ابــّ ٓــ٘ز، ِٙعــط اهتفاقــٚى: اب

َ; ابــّ 1132ٓـــ/527ٗظتعوــٔا يف غــِٞ  230ـ     229اهقطــاْ، ُعــٍ ادتٌــاْ، م 

تاي تتوٕ  439ـ   2/438; ابّ غعٚس، املغطب، 250ـ  ١2/248، األباض، اذتوٞ اهػ ا

; ابـّ  449ــ 14/448اهِكاض٠ يف ًعطكٞ اهػوم شٗٗ اهبٚـ٘ت ; اهـصٓ ، غـ ،    

 . 175-2/173ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، 



37 

سٴ٭ٍحايل بفٴٯ ق    ٺ  ااؾٺ سبٻ ٤اټيدة ٴيٱدوٺ ودؿسً ٴدادؾه و ٺ يبٱدٷ      
 .  (0)٬ك٘اة جاب١اً ٴل وباغبل

وؼدٲ ٸؿب ظٱٷ يبي  بٻ ٤اټية ٴ٭ك٘اة سٔٙكه سؾبٵٯ سٴ٭ٍدحايل  
 ،ٍبداٲ ٬ك٘ادة   سٴح الٲ ٠ٻ سٴ١ؿ دؿ ٸدٻ سؼبوسٔدك سإوددٸية سٴوس١٬دة     

ذدٷ    Ubedaوبياوة و بدؿه   ٨Andujar٭ؿ ج الٲ ٴل ٠ٻ ظّٻ  ټؿوشك
ا ؾ٨دٟ سبدٻ ٤اټيدة ئ  سٴدعؾؾ يف ئشابحدل و ؼدف  ٩ٱدك يف        ٘اٴال جبياٺ ٸد 

سٴح١اوٺ ٸٟ سؾبوظؿ ٻ ٔؿ  ٘ٹاٞ سؾبٵٯ سٴ٭ٍحايل ٨دفهب ئ  ٤كټا٘دة   
 .(9)ٶ0048هد/543ٸٻ  شٳ ـٴٯ ئال  ټل جويف يف و ة 

ئ   ٺ ٸ ٙ٭دة ٨عدُ سٴاٵدوٖ سؾبدِد٭ة ؾبؿ  دة      و ٌاق سبدٻ ٤اٴدب   
وسٴدكسشط  ٺ ـٴدٯ    ،(3)ٶ0045هدد/ ٨541ك ً ؾؼٵاا سٴ ّاق  ب١دؿ ود ة   

ظؿخ يف   اٶ وال ة يبي  بٻ ٤اټية سؾبكسبٙي ٴ٭ك٘اة ةٺ بياودة و بدؿه   
 .  هي سة٬ك  ئ  ٬ك٘اة ٸٻ ٨عُ سٴاٵوٖ و٨ك ً

ؿو و٠ٵدد  سٴددك٤ٷ ٸددٻ شبٱددٻ سؾبوظددؿ ٻ ٸددٻ سوددح١اؾب ٬ك٘اددة ٸددٻ   دد   
ئال  ٺ ٨عددُ سٴاٵددوٖ و٨ددك ً    ،(4)ٶ0048هددد/543سٴ ّدداق  يف ودد ة  

٨٭ؿ  ٌاق سبدٻ   ،ٶ0055هد/551ب٭يحا ٨يٹا  اؿو بيؿ سٴ ّاق  ظح  و ة 
هدد/  558-594)٠فسق  ئ   ٺ سؽبٵي٩ة سؾبوظدؿو ٠ادؿ سؾبدإٸٻ بدٻ ٠ٵدي     

ٶ  بدا ل دؿ ٠ادؿ سٴدكظبٻ     0055هدد/ ٠551  ٠ٵ  ٬ك٘اة و ة ( ٶ0099-0069
                                                 

، زُــسف، 4/301; اربساطــٞ،  230-2/229ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي األعــالَ ،    ( 1

 .82-77٘سسّٙ، ماألُسهؼ يف ُٔاٙٞ املطابطني ًٗػتٔى امل

;  ابــّ ارتطٚــر، اربساطــٞ،   42ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب، تػــٍ امل٘ســسّٙ، م  ( 2

 . 333/ 3; عِاْ ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ ،  4/302

 . 20فطسٞ األُفؼ، م( 3

 .42ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م( 4
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ِٳ ئٴياا ؼدكز ٸدٟ سؾبوظدؿ ٻ ئ  ظّدٻ سٴاٙدكوز      ١٨ ؿٸا و)بٻ خبيث)
وٸا  ٵيل ٸٻ سؼبّوٺ سٴا ٨ياا سٴ ّاق  ؾٸدكهٷ س  ج١دا  و٨دحط س  بدل     
٠ٵياٷ ذبمس ٷ ٌدح  وِدعال سٴ ّدك ٠ٵد  ٸدا  دكسؾ و حدأج  وهدمٶ سٴ٭ٹدٗ          
سٴٵ١  ِاظب بٙكوز ذٷ ج٥ٵب ٠ٵ  سؼبّٻ سؾبدفٰوق ب١دؿ ـٴدٯ و ؼدف     

.. ذٷ جوس  ٤مو سبٻ خبيدث ٸدٻ   .س٨ًٰيل سٴ٭ٹٗ سؾبفٰوق وب١د بل ئ  ٸك
 ٬ك٘اة ٴا١ٓ سؼبّوٺ وټالؿبا وج٥ٵدب ٠ٵيادا ٸ داا ظّدٻ ٸ حدوق وسؾبدؿوق      

 .(0)((و٤ ةا وؼا٘ب سؼبٕكب جبٹيٟ هفس سٴ٩حط
وبفٴٯ ٨٭ؿ ٠اؾت ٸ ٙ٭ة ٨عُ سٴاٵدوٖ و٨دك ً ٸدكب  ؼدك  ئ      

و٬ددؿ  ،سؾبىددٵٹ  ئال  وبددا  ِدداعث جاب١ددة ئ  وسيل ٬ك٘اددة سؾبوظددؿو   
ٴؿوٴدة سؾبوظؿ دة يف سةټدؿٴه سةوودٗ ٠ دؿٸا ټ٭دٳ ٸكٰدم        ج١مل ٸكٰدم س 

سؼبٱددٷ ٸددٻ ئٌددايٵية ئ  ٬ك٘اددة ئـ  ِددؿق سؽبٵي٩ددة ٠اددؿ سؾبددإٸٻ  ٸددكسً   
بددفٴٯ وب١ددد ئ  سب ددل سٴىدديؿ  بددي  ١٭ددو   وودد٧ باالټح٭دداٲ ئٴياددا     

و٬ددؿ  ٌدداق سبددٻ  بددي ِدداظب   ،ٶ0060هددد/٨557وِددٵاا يف ٌددوسٲ ودد ة
ألٸك باةټؿٴه ١٩ٰٳ بم  ٺ جٱوٺ ٸ٭كسً ٴ))0 سٴّدب ئ  ـٴٯ ب٭وٴل

و ٺ جٱددوٺ  ،ئـ هددي ٸحووددٙة سةټددؿٴه  ، ٸيددة ذبددا يف ٬ددؿ ٷ ظ٭ادداا  
٨ىدداؾ سؿبددؿو  يف  قشا اددا ب١ددؿ  ٺ  (9)(( ٌدد٥اٲ سة٠ٹدداٲ ٸىددح٭كب ٨ياددا

 ،(3)ٴاردث  ٠وسٸداً ٘و ٵدة ٸىددكظاً ٴٵ٩د  و٠داؾ ئٴياددا سٴٱدر  ٸدٻ  هٵدداا       
ٸ داا ٸردٳ    وٴ١ٳ ـٴٯ سټ١ٱه سىبابياً ٠ٵ  سةؤاٞ يف سؾب ا٫٘ سٴ٭ك اة

                                                 

 . 54٘سسّٙ، ماهبٚاْ املغطب، تػٍ امل( 1

 .  197تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م( 2

 .392/ 3عِاْ ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ ، ( 3



39 

 .٨ك ً و٨عُ سٴاٵوٖ
ٶ ٬اٸددث 0069هددد/ ٩٨565ددي ودد ة   ،ئال  ٺ ـٴددٯ مل  ىددحٹك ٘ددو دا  

سٴ٭ددوست سٴ٭ٍددحاٴية دبااطبددة ٸحووددٙة سةټددؿٴه وسؼع٬ددوس سةټددؿٴه ٸددٻ    
ذدٷ ئ     Algecira ٬ّاها ئ   ٬ّاها ظح  وِٵوس ئ  سػبم كب سؽبٕدكس  

ت سٴٱدك وسٴ٩دك   و٬دؿ سودحٹكت ٠ٹٵيدا    ،(0)سٴاعك و٬حٵوس وواوس ذٷ سټىدعاوس 
 بدد  سػبدداټا  ٘يٵددة ٠ّددك سؽبٵي٩ددة سؾبوظددؿو  وودد٧ بددٻ ٠اددؿ سؾبددإٸٻ       

وسٴددفو  اددؿو  ٺ ٰدددا ٸددٻ سػبدداټا  مل      ،(9)(ٶ0084-0069هددد/558-581)
 ىحٟٙ  ٺ  ٥  سؽباق٘ة ٠ٵ  سةقْ بٍٱٳ ٰا  ٨اوحٹك شبكٰدم سٴ٭دوست   

ة سؾبوظؿ ة يف ٬ك٘اة وسوحٹكت سٴ٥داقست سٴ٭ٍدحاٴية ٠ٵد   ٘كس٨ادا سٴٍدٹاٴي     
ٸا  ١م  ٺ ٸ ٙ٭ة ٨دك ً سٴدا ٜٵدث ٘يٵدة سؼب٭دب سٴىداب٭ة ب١يدؿب ٠دٻ         

 .واظات سؾب١اقٮ زبوٴث يف هفس سٴ١اؿ ئ  ذ٥ك
 ويف ٠اؿ سؽبٵي٩ة سؾب ّوق با   ١٭و  بٻ  وو٧ بدٻ ٠ادؿ سؾبدإٸٻ   

ٌاؿت ٸ ٙ٭دة ٍبداٲ ٬ك٘ادة زبدوٲ ٸادٷ      ( ٶ0098-0084هد/581-595)
ا ب ئ  ٸٵددٯ ـٴددٯ  ٺ سؽبٵي٩ددة سؾبوظددؿو ٬ددكق  ٺ  وشددل ٔددكبة ٰدد      

٨ؽدكز   ،٬ٍحاٴة بىاب ٤اقسجل سؾبحٱكقب ٠ٵ  ٬ك٘اة وٸ ا٘٭اا سٴٍدٹاٴية 
وٰاټث ٬ٵ١ة قباض سٴوس١٬ة ئ  سػب و  سٴٍك٬ي ٸدٻ   ،ٶ0094هد/590و ة

٘ٵيٙٵة وسٴٍٹاٲ سٴٍك٬ي ٸٻ ٨ك ً هي سؼبؿ سٴ٩اِٳ بد  سؾبىدٵٹ    

                                                 

; ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ    422ابّ أبٛ قـاسر اهكـالٝ، تـاضٙذ املـّ باربًاًـٞ، م     ( 1

 .110املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م

ٙ٘غـف بــّ عبـس املــؤًّ:    ِٙعـط األســساخ يف األُـسهؼ يف عكــط  أبـٛ ٙعقــ٘ب   ( 2

 . 130-95/ 3، ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙعِاْ
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ٸ دداا ٠ىددٱك سؾبٵددٯ سٴ٭ٍددحايل     Alarcosو٬ٍددحاٴة ويف ظّددٻ سةقٮ 
وٸددٻ ٬ك٘اددة سټٙٵ٭ددث    ،ٶ(0904-0058هددد/ 600-553)ىددو سٴردداٸٻ سٴ٩وټ

سٴ٭وست سؾبوظؿ ة ب٭ياؾب سؽبٵي٩ة سؾب ّدوق وؾسقت قظد  ٸ١كٰدة ظاٸيدة     
شبٱٻ سػبيً سؾبوظدؿو ؼدؿبدا ٸدٻ شبم د٫ ِد٩و٦ سػبديً سٴ٭ٍدحايل        
و٨ك  سؾبٵٯ سٴ٭ٍحايل زبدث شد ط سٴٝددٶ يف ٠ٍدك ٻ ٸدٻ  ِدعابة ئ        

 .(0)٘ٵيٙٵة
اؾ سؾب ّوق سؾبوظؿو ظبٵة  ؼدك  سؼدع٪   ٶ 0096٬هد/593ويف و ة

(9)٨ياددا  قسٔددي ٬ٍددحاٴة ووِددٳ ئ  ٘ٵددا ب  
Talavera   ئ  سٴٍددٹاٲ

   ٗ ذددٷ ئ  وسؾو   Mageritسٴ٥كبددي ٸددٻ ٘ٵيٙٵددة ذددٷ سربددل مبددو ـبددك 
وـٴددٯ يف سوددح١كسْ ٴٵ٭ددوب ذددٷ سقجددؿ مبددو        Guadalajaraسؼبصدداقب

 .(3)وٸك  ب٭ك٘ية وئٌايٵية  Ucles ٬ٵيً

                                                 

ِٙعــط اهتفاقــٚى عــّ ًعطكــٞ األضن: ابــّ األثــ ، األُــسهؼ ًــّ اهلاًــى يف  ( 1

; ابــّ خولــاْ،   207-206; املطاكؿــٛ، املعذــر، م  394-389اهتــاضٙذ، م

; ابــّ عــصاضٜ،  27املعطــاض، م;  اذتٌــ ٜ، اهــطٗض  9-7/6ٗفٚــات األعٚــاْ، 

; ابّ أبٛ ظض،، ضٗض اهقططاؽ،  222-217اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م

; اهِــ٘ٙطٜ، ُٔاٙــٞ األضب،   12/1056; اهــصٓ ، تــاضٙذ اربغــالَ،   229-220م

; اهٚافعٛ، ًطآٝ ادتِاْ،  13/14; ابّ كج ، اهبساٙٞ ٗاهِٔاٙٞ،  24/332-335

ــسْٗ، اهعـــط  3/363-364 ــر،   330-6/320، ; ابـــّ خوـ ــطٜ، ُفـــح اهطٚـ ; املقـ

ــا،   1/443 ــالٜٗ، االغتقكـــ ــالَ يف    192-2/187; اهػـــ ــٞ اربغـــ ــاْ، زٗهـــ ; عِـــ

 .  214- 197/ 3األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، 

طوب ٝ ًسِٙٞ أُسهػٚٞ ًّ أعٌاي طوٚطوٞ ٗتقع  ىل اهؿٌاي اهغطبٛ ًِٔا، ( 2

 .191ٙات٘ت، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م 

َ: ابّ األثـ ،  1196ٓـ/593ِعط اهتفاقٚى عّ لعٗٝ املِك٘ض امل٘سسٜ غِٞ ٙ( 3

ّ  207; املطاكؿٛ، املعذـر، م  394األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م  ; ابـ

َ ;  227-226عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م  =عِاْ، زٗهٞ اربغـال
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هدفه سؾب١داقٮ سٴدا ؼأداا سؾب ّدوق سؾبوظدؿو       و ٍ  ٠ داٺ ئ   ٺ  
مل جىدد٩ك ٠ددٻ ټحددا س ٸىددح٭كب ومل يبددكل سؾبوظددؿوٺ ؼدؿبددا   ددة  قسْ 

وٴٱ  دا ټدك   ٺ سؼبٹددت سؾبوظؿ دة  ؼدكت ئ  ظد         ،(0)ـست ٌأٺ
ٸٻ و٭وٖ سٴ١ؿ ؿ ٸدٻ سؾبدؿٺ سةټدؿٴه و٠ٵد  ق وداا ٨عدُ سٴاٵدوٖ        

ؤدط  ٺ  و٨ك ً وبياوة و بدفه وشيداٺ ئـ  ٺ ٰدٳ سؾبإٌدكست ٰاټدث ج     
جٵددٯ سؾب ددا٫٘  ِدداعث ٴ٭ٹددة وددا ٥ة بيددؿ ٸٵددٯ ٬ٍددحاٴة ٴددوال قؾٞ         

 .   ٻ ٴلؿسؾبوظ
-0098هددد/ 601-595) ئال  ٺ سؽبٵي٩ددة سٴ اِددك ٴددؿ ٻ س  سؾبوظددؿو   

٠ٻ ٌدإوٺ   (9)سٴفو ؼٵ٧  باه سټ٥ٍٳ حبوسؾخ و١٬ث با٨ك ٭ية( ٶ0903
٨وشدددؿ سٴ ّددداق  ٨كِدددة الودددحة ا٦ ٤دددموهٷ ٴألقسٔدددي    ،سةټدددؿٴه

و ٺ سؾبٵٯ سٴ٭ٍحايل سٴ٩وټىو سٴراٸٻ ٰاٺ  حدو٪ ئ   سإودٸية الويٹا 
 ټددل يف ودد ة  ئ  ٨أٌدداق سبددٻ  بددي لقٞ ،سالټح٭دداٶ ٸددٻ همٌبحددل يف سةقٮ

سةؼادداق ٸددٻ سةټددؿٴه  ٺ سٴ٩وټىددو سٴردداٸٻ   )ٶ سجّددٵث )0919هددد/ 616
ٸٵددٯ ٬ٍددحيٵة ٴ١ ددل س   ٩حددٯ بددادؾ سإودددٶ و ٕددك  ٠ٵدد  ٬كسهددا     

ىا  وسةٸوسٲ ٨اودح٥اخ  هٵداا   و٠ٵ  ظّووبا  ٭حٳ سٴكشاٲ و ىيب سٴ 
٠ ددؿها ٠دد  سٴ اِددك سؾبوظددؿو ب٭ددوست      ،(3)((باٴ اِددك  ٸدد  سؾبددإٸ    

                                                                                                

 .230-3/229األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ،  يف=

 . 3/220زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ،  عِاْ،( 1

ِٙعط عّ أسساخ  فطٙقٚٞ يف عٔس اهِاقط امل٘سسٜ: عِاْ، زٗهـٞ اربغـالَ يف   ( 2

 . 281-3/250األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، 

 .234-233األُٚؼ املططب، م( 3
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 Salvatierraٰري٩ة مبو ٬ٍدحاٴة و٬داٶ دبعاِدكب ٸؿ  دة ٌدٵاٙكب     
سٴدا  ( 0)

ٰدداٺ سػبدديً سٴ٭ٍددحايل  ادداشٷ ٸ دداا  قسٔددي سؾبىددٵٹ  وشبٱددٻ ٸددٻ       
 ،(9)ٶ0900هدد/ 618س٬حعاٸاا وٴٱٻ ب١ؿ ظّاق وشادؿ ٰدا  وـٴدٯ ود ة    

و٠ ددؿها هاددث سٴ ّددكسټية ٸددٻ ٰددٳ ظددؿ  ٴ ّددكب ٸٵددٯ ٬ٍددحاٴة يف      
و٬ددؿ  ٌدداق سؾبكسٍٰددي ئ  ـٴددٯ    ،ظبٵددة سجىددٹث باٴٙددابٟ سٴّددٵييب  

 ٸىح ٩كاس سٴكوٶ بدؾ ٬اِية ئ  -س  ٴ١ ل - سةؾ٨ ً وؼكز))0 ب٭وٴل
 ،ٸ ددداٷ ب سٴ صدددؿ وـوو و٨كوددداوبٷ سٴدددكوٶ ٠ٝٹدددا  ٸدددٻ  شابدددل ٸدددٻ

 ظحد   ،(3)سٴىاٶ وٸٻ ټ٩ىاا كبسػبم  ٸٻ ٠ٝيٹة طبوٞ ٴل ٨اشحٹ١ث
 سؾب١دكو٦   ق٤دٻ  بددؾ  ِداظب  ٸ١دل  وشا  ،سٴ٭ىٙ ٙي ية ئ  ټ٩  بٵ٣
وشبٱ دددوس ٸدددٻ س٬حعددداٶ ٬ٵ١دددة قبددداض      ( 4)((-س  ٴ١ دددل-سٴ ٌددد وټي  بدددد

 .(5)وسالوحيد  ٠ٵياا
ؼددكز سؽبٵي٩ددة سٴ اِددك سؾبوظددؿو  ،وٰددكؾ ١٨ددٳ ٸددٻ ٬اددٳ سؾبىددٵٹ 

ٺ ب٭يداؾب سٴ٩وټىدو سٴرداٸٻ    ب٭وسجل ؾبوسشاة سٴحعاٴ٧ سٴ ّكسټي سٴدفو ٰدا  
ٶ يف ٸؤدٟ  0909هدد/ 619و٬دؿ سٴح٭د  سٴٙك٨داٺ ود ة      ،ةؼف سٴرأق ٸ داٷ 

و٨ياددا ؼىددك   ،٠ددك٦ باٴ١٭ددا   ٭ددٟ بدد  ٸددؿ  ا شيدداٺ و٬ٵ١ددة قبدداض    

                                                 

 .344ٗٓٛ أسس سكْ٘ توعٞ ضباح، اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 1

; ابـّ أبـٛ ظض،، األُـٚؼ     261ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ املغـطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م      ( 2

 . 344اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م ;  238املططب، م

ٙطدح ستقق كتاب املعذر أْ اهك٘اب األملاْ ٗشهم الؾـ اكٍٔ آُـصان   ( 3

 (. 5ٓاًـ ) 228توم اذتٌوٞ، م

 .234املعذر، م( 4

 . 238-237املططب، مابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ ( 5



43 

و٠ٵد  ئذدك هدفه سؾبو١٬دة      ،و٬حٳ  ٠ؿسؾسً ٰا ب ٸ اٷ ،سؾبوظؿوٺ سؾب١كٰة
سٴر٥دوق  ومل  ١ؿ يف ٸ٭ؿوق ؾوٴدة سؾبوظدؿ ٻ ظبا دة     ،ج٥  ٸيمسٺ سٴ٭و 

 .(0)سةټؿٴىية ٸٻ هصٹات سٴ ّاق 
ب١ددؿ ـٴددٯ ظدداوٲ سٴ٩وټىددو سٴردداٸٻ سوددحرٹاق سٴ ّددك ٨مظدد٧ مبددو      

ئال  ټدل   (9)بياوة و بفه وشبٱٻ ٸٻ سالوحيد  ٠ٵياٹدا ووبدب ٸدا ٨ياٹدا    
مل  ددحٹٱٻ  ٰرددك ٸددٻ ـٴددٯ الٸددحد    ددؿ اٷ باٴ٥ ددا ٷ وسټحٍدداق سةوبةددة  

 .  (3)ٴٱركب وج٩١ٻ سػبرد ٨كشٟ ٜا٨كسً ئ  ٘ٵيٙٵة
ؾؼٵددث ؾوٴحدداٷ يف ٸكظٵددة   ٺ همٌبددة سؾبوظددؿ ٻ يف سٴ١٭ددا  ٰاټددث

٨ٍب ِكسٞ ؾسؼٵي ٠ٵ  سٴىٵٙة ب   ودكب   ،ٸٻ سٴ٧١ٕ وسالمبدٲ
ويف سةټدددؿٴه زب٩دددمت سٴ٭دددو  سحملٵيدددة ٴدټ٩دددكسؾ   ،بدددم ٠ادددؿ سؾبدددإٸٻ 

 سٴّددوقب ا٫٘ وسٴرددوقب ٠ٵدد  سؾبوظددؿ ٻ ٠ٵدد  باٴىددٵٙة يف قبحٵدد٧ سؾب دد
ئال  ٺ  ؼٙكهددا ٠ٵدد   ،كسبٙ سٴددا شددكت يف  وسؼددك ٠اددؿ سؾبدد ټ٩ىداا 

فبٹدؿ ٠ادؿ س  بدٻ فبٹدؿ بدٻ       ي بد ٬ك٘اة وٸا شاوقها هدي ظكٰدة   
-690)سؾبوظددؿو ؼٵددٟ بي١ددة سٴ١دداؾٲ   سٴددفو  وودد٧ بددٻ ٠اددؿ سؾبددإٸٻ   

وؾ٠ددا ٴ ٩ىددل ؼٵي٩ددة ٴٵٹوظددؿ ٻ و ٘ا٠ددل  هددٳ    ( ٶ0096-0994هددد/694
وزبداٴ٧ ٸدٟ    اوي ةټل سسبفها ٸ٭كسً ٴدل وٴ٭ب باٴاي  ،و بؿب وبي اوة شي اٺ

                                                 

; اذتٌ ٜ، اهطٗض  230ملعٙس ًّ اهتفاقٚى ِٙعط: املطاكؿٛ، املعذر، م( 1

; ابـّ ارتطٚـر،    240-239; ابـّ أبـٛ ظض،، األُـٚؼ املطـطب،      416املعطـاض، م 

 ًٗا بعسٓا.  491; اذتذٛ، اهتاضٙذ األُسهػٛ، م 270، م2أعٌاي األعالَ، ق

 .240ظض،، األُٚؼ املططب، م; ابّ أبٛ  236املطاكؿٛ، املعذر، م( 2

 .3/324عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ( 3
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 .(0)ٶ0996هد/693ٴ ّاق  وـٴٯ و ة س
٠اؿ س  سٴاياوي ذدذة  ٠وسٶ ٰداٺ ٸدٻ  هدٷ ټحا صادا      ظكٰةٴارث 

 ، ټل ٸاؿ ٴٵ ّاق  سٴىيٙكب ٠ٵ  سٴ١ؿ ؿ ٸٻ سؾبدؿٺ وسؼبّدوٺ سؾباٹدة   
ٶ ٬اٶ سؾبٵٯ سٴ٭ٍحايل ٨كټاټؿو سٴراٴد باظحدٲ 0996هد/ ٩٨693ي و ة 

ٸددٻ  (3)٤ددا٫٨ و ؼددكز سٴ ددان ٨يددل ئ  ظّددٻ   (9)ظّددٻ ٬ااٴددة سؾب يددٟ 
وسٴا  ادؿو  ټدل ظحد  ـٴدٯ سٴو٬دث       ،٨عُ سٴاٵوٖ سؾبد٫ِ ٴ٩ك ً

ويف ج٭ددؿ كټا  ٺ ِددٹوؾ ٸ ٙ٭ددة ٨عددُ     ،ال جددمسٲ بأ ددؿو سؾبىددٵٹ   
سٴاٵددوٖ و٨ددك ً بوشددل هصٹددات سٴ ّدداق  ٠ٵدد  سٴددك٤ٷ ٸددٻ ٔددكسوصبا 

و٬دؿ  ٌداق سإؾق ىدي     ، ١وؾ ئ  بىاٴة سةهايل يف سٴؿ٨اٞ ٠دٻ  قٔداٷ  
وظّددٻ ))0 ظّددٻ وٸؿ  ددة ٤ددا٫٨ ب٭وٴددل ئ  ـٴددٯ ٠ ددؿ ظؿ رددل ٠ددٻ  

٤ددا٫٨ ظّددٻ ظّدد  وٸ١٭ددٳ شٵيددٳ ويف  هٵددل لبددؿب و٠ددمٶ وشدددؾب   
وظمٶ وٰر س ٸا جىك  ئٴياٷ وكس ا سٴكوٶ ٨يٱح٩وٺ ذبٷ يف ئؼدكسشاٷ  
٠ددٻ  قٔدداٷ وئټ٭دداـ ٤ ددا ٹاٷ ٸ دداٷ وسٴددكوٶ  ١ٵٹددوٺ بأودداٷ وبىدداٴحاٷ 

  .  (4)((٨ي ا٨كوٺ  قٔاٷ و حعاٸوٺ ٠ اٷ
ية مل جىحٟٙ ٸ٭اوٸة سػبيوي سٴٱدا ب ٴٵدؿوٲ   ئال  ٺ شاوؾهٷ سٴفسج

                                                 

ِٙعــط اهتفاقــٚى عــّ سطكــٞ اهبٚاغــٛ: ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب، تػــٍ     ( 1

; اهـــسضٗٙـ ٗاهعوٚـــاٜٗ، زضاغـــات يف تـــاضٙذ املـــسْ      273-271امل٘ســـسّٙ، م

 . 149-145(، م1األُسهػٚٞ غوػوٞ ضتٍ )

ٗٓ٘ ًّ اذتكْ٘ اه٘اتعٞ مشاي تططبـٞ، عِـاْ، زٗهـٞ اربغـالَ يف األُـسهؼ،       (2

 (.1ٓاًـ ) 3/360عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، 

 .3/362عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ( 3

 . 2/580ُعٓٞ املؿتاق، ( 4
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٨يٹدا   ،(0)سٴ ّكسټية  ٭ابٵداا ٤يدا  ٰاٸدٳ ٴدؿوق سؾبوظدؿ ٻ يف سةټدؿٴه      
 ؼددفت ټدداق سٴ٩ح ددة يف هددفس سةذ ددا  ج ددؿٴٟ يف سةټددؿٴه بىدداب سمبىدداق  

ٺ ةددا فبٹددؿ بددٻ   ق سؾبوظددؿو وٜاددك ٠ٵدد  سٴىدداظة ٌؽّدديحا   سٴددؿو
يف  وٲ سةٸدك  و ،(3)وفبٹؿ بٻ  وو٧ بدٻ سةظبدك   (9) وو٧ بٻ هوؾ

ـسٞ ِدديث سبددٻ هددوؾ وسوددحو  ٠ٵدد  ٠ددؿؾ ٸددٻ ٸ ددا٫٘ ٌددك٪ وووددٗ   
ئال  ټددل مل  ىددحٟٙ رباهددٳ سٴ٭ددوب   ،سةټددؿٴه و ٠ٵددٻ سؽبٙاددة سٴ١ااوددية 

٨أدٙك ئ  ٸااؾټحدل   (  و ٸٵٯ ٬ٍدحاٴة ) سٴك يىة يف سةټؿٴه سةووٗ
وٰدداٺ  (4)٠ٵدد   ٺ  ٭ددكه ٠ٵدد  ٬ك٘اددة ٸ٭ابددٳ  ٺ  ىددٵٹل ذدذدد  ظّدد اً 

ٶ( 0935هدد/  633 و ) ويف سٴىد ة سٴحاٴيدة   ،ٶ0934هدد/  639ـٴٯ ود ة  

                                                 

غـــالَ يف ِٙعـــط عـــّ ُٔاٙـــٞ اه٘دـــ٘ز امل٘ســـسٜ يف األُـــسهؼ: عِـــاْ، زٗهـــٞ ارب ( 1

 . 398-389/  3األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، 

ٗٓ٘ ًّ غالهٞ بـين ٓـ٘ز سلـاَ غطتػـطٞ ًوـم ًطغـٚٞ ٗتططبـٞ ٗ ؾـبٚوٚٞ         ( 2

ٗلطُاطٞ ًٗاهقٞ ٗاملطٙٞ بعس اُقطاض زٗهٞ امل٘سسّٙ ٗأعوّ ارتطبٞ اهعباغٚٞ، 

َ، ِٙعـط: ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ املغـطب، تػـٍ       1137ٓــ/  635ٗكاُت ٗفاتـٕ غـِٞ   

;،  250-2/246; ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي  األعــالَ،    289-288مل٘ســسّٙ، ما

 . 427-3/411زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، 

ستٌس بّ ٙ٘غف بّ األمحط اهِكطٜ ًّ غالهٞ اهكشابٛ غـعس بـّ عبـازٝ    ( 3

ٞ امل٘سسٙٞ يف األُسهؼ ٗخهعت هٕ اهعسٙس ًّ  األُكاضٜ ظٔط يف أٗاخط اهسٗه

عاتــى ادتِ٘بٚــٞ ًِٗٔــا لطُاطــٞ، ٗأخــص غــوطإُ ٙتػــع بعــس ٗفــاٝ ابــّ ٓــ٘ز،  امل

ٗمتلّ ًّ تلّ٘ٙ لولٞ هٕ ٗضاثٚٞ اغتٌطت ستٟ ُٔاٙٞ اربغالَ يف األُسهؼ، 

َ، ِٙعـط: ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ املغـطب، تػـٍ       1272ٓــ/  671ٗكاُت ٗفاتـٕ غـِٞ   

بطني ; عِــــاْ، زٗهــــٞ اربغــــالَ يف األُــــسهؼ، عكــــط املــــطا 296امل٘ســــسّٙ، م 

 . 436-414/  3ٗامل٘سسّٙ، 

; عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني  4/219ابّ خوسْٗ، اهعط، ( 4

  3/417ٗامل٘سسّٙ، 
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 ،(0)شبٱددٻ ٸٵددٯ ٬ٍددحاٴة ٨كټاټددؿو سٴراٴددد ٸددٻ سالوددحيد  ٠ٵدد  ٬ك٘اددة   
وٰدداٺ بىدد٭و٘اا  ٺ ودد٭ٙث   ٕدداً طبيددٟ ٸددؿٺ وظّددوٺ سةټددؿٴه     

 .سةووٗ والويٹا جٵٯ سٴا ٰاټث ج٭ٟ ئ  سٴٍٹاٲ ٸ اا
و٠ٵدد  سٴددك٤ٷ ٸددٻ ٠ددؿٶ وقوؾ ج٩اِدديٳ ٠ددٻ جدداق ػ ودد٭وٖ ٸؿ  ددة     

ئال  ټ دا ټىدحٙيٟ  ٺ ټدكشط  وبدا ؼكشدث ٸدٻ        ،بيدؿ سٴ ّداق   ٨ك ً 
وـٴدٯ ةٺ ٸؿ  دة ٤دا٫٨     ،  ؿو سؾبىٵٹ  ٬ايدٳ ود٭وٖ ٬ك٘ادة ب٭ٵيدٳ    

هدد  693وهي ٬ّاة ٨عُ سٴاٵوٖ سؾبدِ٭ة ٴ٩ك ً ٰاټث ظح  و ة 
ٰٹدا  ٺ سبدٻ هدوؾ ٠٭دؿ ٸدٟ سؾبٵدٯ سٴ٭ٍدحايل         ،ٶ بيؿ سؾبىدٵٹ  0996/

ٶ وهدفه  0934هدد / 639ود ة   هؿټة ٸ٭ابٳ سٴح الٲ ٴل ٠ٻ ذدذ  ظّد اً 
و٠ٵيل ٨اٺ هفس سٴحاق ػ هو سةټىدب   ، ٤ٵااا ٸٻ ظّوٺ ٍباٲ ٬ك٘اة

 .يف ج٭ؿ كټا ٴى٭وٖ ٨ك ً وٸ ٙ٭حاا بيؿ سٴ ّاق 
 

 احلياة الفكسية يف مديهة فسيش : ثالجًا

-701هددد/639-99) ؾسٶ سؼبٱددٷ سإودددٸي يف ٸ ٙ٭ددة ٨ددك ً ٴٵٹددؿب   
١كسٔد ا ٴحداق ػ سؾب ٙ٭دة    ٨ؽددٲ سوح  ، و  ٰرك ٸٻ عبىة ٬دكوٺ ( ٶ0934

مل  ددكؾ يف ٸّدداؾقټا ٸددا  ٍدد  ئ  ظددؿوخ ټددمسٞ  و ِددكسٞ بدد  ٸٱوټددات  
سجملحٹٟ وهو ٸا  إٌك  ٺ سٴّكس٠ات سٴدا ظدؿذث يف ٸ دا٫٘  ؼدك  ٸدٻ      

وٰدداٺ  ،سةټددؿٴه ٰاټددث ٸ٩ح١ٵددة و ٭دد٧ وقس هددا ب١ددٓ  قبددا  سؾبّددا     
٨ صددؿ  ٺ  ،ٴ٭ددك  سؾب ٙ٭ددة ٸددٻ ٬ك٘اددة  ذكهددا يف ټٍدداٖ سؼبكٰددة سٴ١ٵٹيددة   

                                                 

َ: ابــّ 1235ٓـــ/633ِٙعــط عــّ غــق٘ط تططبــٞ بٚــس املوــم اهقؿــتاهٛ غــِٞ    ( 1

 .441عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م
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 ٤ٵب ٸٻ  واٹوس ٸٻ  هٵاا يف ـباالت سٴ١ٵوٶ سؾبؽحٵة ٰداټوس ٬دؿ جٵ٭دوس    
وٴ١ٳ ٠اٸدا  ؼك وا٠ؿ ٠ٵد  ـٴدٯ هدو ٤ د  سؾب ٙ٭دة ٸدا        ،٠ٵوٸاٷ ه اٮ

 ،ؾ٨ٟ سٴ١ؿ دؿ ٸ داٷ ئ  سٴىد٩ك وجٵ٭دي سٴ١ٵدوٶ يف ٸكسٰدم سٴ١ٵدٷ يف ٬ك٘ادة        
 0و٬ؿ ټا٣ سٴ١ؿ ؿ يف ـباالت سؾب١ك٨ة ټفٰك ٸ اٷ

٨ك ً فبؿخ غبٟ ٸٻ فبٹدؿ بدٻ   ئغبا٠يٳ بٻ ٠ٹك ٸٻ  هٳ -0
هدو  و ،(3)ٰداٺ ٸ١ح يداً باؾبىدا ٳ    (9)و ظبدؿ بدٻ ؼاٴدؿ    (0)٠ٹك بٻ ٴاابة

 .  سٴ١اٌك سؾبيدؾوٸٻ  ب ا  سٴ٭كٺ سٴكسبٟ سؿبصكو/
ٸدفٰوق   ،سٌدحاك باؼبدؿ د   ،يؼٵ٧ بٻ بىديٳ سٴ٩ك ٍد  سةټؿٴىد   -9

 .(4)ٶ938هد/397جو٨  باةټؿٴه و ة  ،باٴ٩ٕٳ و٘ٵب سٴ١ٵٷ

ً و١يؿ بٻ ظبؿوٺ ٸ-3  (5)غبدٟ فبٹدؿ بدٻ ؤداض     ،ٻ  هٳ ٨دك 

                                                 

أٓى تططبٞ، ض٠ٗ عّ عبس اهلل بّ خاهس ٗعبس ٓ٘ ستٌس بّ عٌط بّ هبابٞ ًّ ( 1

األعوٟ بّ ٗٓر ٗل ٍٓ، كاْ فقٚٔا ًقسًا عوٟ أٓى ظًإُ يف سفغ اهطأٜ 

ٗاهبكط باهفتٚا، ٗعني ًؿاٗضا يف عٔس األً  عبس اهلل بـّ ستٌـس، تـ٘يف غـِٞ     

 . 320، ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م926ٓـ/314

٘ عٌط ( 2 َْ بّ غأهٍ بّ ستٌس بّ َٙعٙس بّ خأهس بّ أمحُسٓ٘ أب ّٔ: ُٙعَطُف ُغوٌٚا  باب

َٞ أٓٔى ًّ ادَتٓبأب ٍٓٔٚ ستٌٕس، بّ ٗتأغٍ ٗٓنإح، بّ ستٌس ًّ مسع، ُتططَب  ٗ بطا

ٍٕ، بّ ٕٞ تأغ  ىل املؿطق ٗمسع ِٓان ًّ اهعسٙس ًّ عوٌا١  ٗضَسَى ٔغ٘آٍ; ٗمجاع

ــاَ ٗتتـــٕ يف اهفقـــٕ ٗاذتـــسٙح،   تـــ٘يف غـــِٞ  عكـــطٖ  ثـــٍ تـــسَ األُـــسهؼ ٗكـــاْ  ًـ

 . 36-35َ، ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م933ٓـ/322

 . 65ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 3

; اهه ، بغٚٞ  10/212; اهػٌعاُٛ، األُػاب،  5/19ابّ ًاك٘ال، االكٌاي، ( 4

 ;  2/429; ابّ األث ، اهوباب،  283املوتٌؼ، م

ّ  ستٌـس ٓ٘ أبـ٘ عبـس اهلل   ( 5 ّ  عبـس  ًـ٘ىل األًـ    ُبٔعٙـ   ّبـ  ٗٓنـاح  بـ ّ  اهـطمح  بـ

ّ اهــساخى،   ًَُعاٗٙــٞ ٞ  أٓــى  ًــ ٠َٗ، ُتِطُطَبــ ُِــَسُهؼ َض ّ  باأل ّ  ستٌــس  عــ ٟ  بــ  عٚػــ

ّ  ٗستٌـس  اأَلعؿٟ، ّ     ٗ األؾـر،  خاهـس  بـ  =ل ٓـٍ، ٗضسـى  ىل املؿـطق فػـٌع ًـ
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هدد  331جدويف ود ة   ،وو١يؿ بٻ ٠رٹاٺ سة٠ ا٬ي ٰاٺ ظا٨ٝاً ٴٵٹىدا ٳ 
 .(0)ٶ940/

ودد١يؿ بددٻ ٠رٹدداٺ سة٠ ددا٬ي سٴحصددييب ٸددٻ  هددٳ ٬ك٘اددة سټح٭ددٳ ئ   -4
غبدٟ   ،سٴمسهدؿ سٴ٩٭يدل   ،٨ك ً ووٱ اا ةشدٳ  ٬داق  ٰداٺ ٴدل ذبدا     

 وٰداٺ وق٠داً   ،و٤ هدٷ  ويبي  بٻ ئبكسهيٷ بٻ ٸدم ٻ  ،ٸٻ سبٻ ؤّاض
هدد ٬د ه   315وجويف ب٩ك ً ود ة  ،ب١ٵٵل بّ سً ،باؼبؿ د ٠اؾباً ،لسهؿسً

 .(9)ذبا

ٸددٻ  هددٳ 0 و٬دداٲ ،ٌ ددك ٫ مل  ددفٰك سبددٻ سٴ٩كٔددي سغبددل سٴٱاٸددٳ  -5
وهدو   ،(3)٨ك ً ٰاٺ ٨٭يااً ظا٨ٝداً ٴٵٹىدا ٳ غبدٟ ٸدٻ سبدٻ ؤداض      

 .ٸٻ  ب ا  سٴ٭كٺ سٴكسبٟ سؿبصكو/سٴ١اٌك سؾبيدؾو

ً  ٸددٻ ،ٌدد١يب بددٻ يبيدد  -6 سټح٭ددٳ ئ  ٬ك٘اددة وجددو    ، هددٳ ٨ددك 
 .(4)وسٌحاك ب١ٵٷ سٴ٭كس ست ،سإٸاٸة يف شاٸ١اا سة٠ٝٷ

ٸدٻ  هدٳ   0 و٬داٲ  ،مل  فٰك سبٻ سٴ٩كٔي سغبدل سٴٱاٸدٳ   ،ِ ايب-7
ٰداٺ ظا٨ٝداً ٴٵٹىدا ٳ     ،فبؿخ غبٟ ٸٻ و١يؿ سة٠ ا٬ي ،٨ك ً

وهددو ٸددٻ  ب ددا  سٴ٭ددكٺ    ،(5)وِدداظب سٴّدددب يف ٸؿ  حددل   ،وسٴددك و
                                                                                                

أمحس بّ سِبى ٗعتٟٚ بّ ًعني ٗل ٍٓ، ٗضدع  ىل األُسهؼ فكاض هلا زاض =

ــِٞ   ـــ/287ســـسٙح، ٗتـــ٘يف غـ ــا١ األُـــسهؼ،  900ٓـ ــاضٙذ عوٌـ ــٛ، تـ َ، ابـــّ اهفطنـ

 .305-304م

 .143ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 1

; اذتٌٚــسٜ، دــصٗٝ املقتــبؼ، 140ابـّ اهفطنــٛ، تــاضٙذ عوٌــا١ األُــسهؼ، م ( 2

 .309-308; اهه ، بغٚٞ املوتٌؼ، م230م

 .166تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 3

ّ عبـس املوـم املطاكؿـٛ، اهـصٙى ٗاهتلٌوـٞ،      ; ابـ  4/136ابّ االبـاض، اهتلٌوـٞ،   ( 4

2/123. 

 .167تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 5
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 .  و/سٴ١اٌك سؾبيدؾوسٴكسبٟ سؿبصك

فبددؿخ غبددٟ ٸددٻ  ،ٸددٻ  هددٳ ٨ددك ً ،٩٠دداٺ بددٻ ٠اددؿ سٴىدددٶ -8
وهددو ٸددٻ  ب ددا   ،(0)ٰدداٺ ٸ١ح يدداً باؾبىددا ٳ ، ظبددؿ بددٻ ؼاٴددؿ و٤دد ه

 .سٴ٭كٺ سٴكسبٟ سؿبصكو/سٴ١اٌك سؾبيدؾو

 .  (9)٤امن بٻ ٸ حيٳ ٸٻ  هٳ ٨ك ً ٰاٺ ٸوِو٨اً باٴمهؿ-9

ٰداٺ ٸدٻ    ،ا فباو  بٻ ب ٪ ٸٻ  هٳ ٨دك ً  ٱ د   بدا سؽبٙد    -01
 .(4)سٴ٩٭يل (3) هٳ سٴ١ٵٷ وسٴمهؿ وسٴ١ااؾب جحٵٹف ٠ٵيل وٵيٹاٺ بٻ قبيٟ

ً   ،فبٹؿ بٻ ئبكسهيٷ بٻ ٠ ا ؿون بٻ بٍ  سة٨ك ٭دي -00   ،ټدمٲ ٨ِدك 
 .(5)ٶ865هد/950جويف با٨ك ٭ية و ة  ،٨٭يل ذ٭ة

ً  0 ٹ ؿ بٻ  بي سؽبٙ ا  بٻ بك ٫فب-09 ٸدٻ    غبدٟ  ،ٸٻ  هدٳ ٨ِدكش 
 .(6)ِاظب ٨حيا دبو١ٔل ،ظا٨ٝاً ٴٵٹىا ٳ اٺوٰ ،ه بيل وٸٻ ٤ 

ً    ،فبٹؿ بٻ ٠اؿ سٴىدٶ-03 فبدؿخ غبدٟ ٸدٻ     ،ٸدٻ  هدٳ ٨دك 
 ،٠ا٬ددؿسً ٴٵوذددا ٫  ،ٰدداٺ ظا٨ٝدداً ٴٵٹىددا ٳ   ،ودد١يؿ سة٠ ددا٬ي و٤دد ه  

سٴ١اٌدك  /وهو ٸٻ  ب ا  سٴ٭كٺ سٴكسبدٟ سؿبصدكو   ،(7)ؿ  حل ٨ك ًٸ٩حياً دب
 .سؾبيدؾو

                                                 

 .248تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 1

 .273ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 2

غوٌٚاْ بّ ضبٚع شكطٖ ابّ اهفطنٛ ًّ أٓى تطًُ٘ٞ كاْ ًفتٚا بٔا، تاضٙذ ( 3

 .158عوٌا١ األُسهؼ، م

 .388ذ عوٌا١ األُسهؼ، مابّ اهفطنٛ، تاضٙ( 4

 .104/ 8،اهجقات لّ مل ٙقع يف اهلتر اهػتٞ اهػداٜٗ، ( 5

 .335ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 6

; اهقانــٛ عٚــاض، تطتٚــر    339ابــّ اهفطنــٛ، تــاضٙذ عوٌــا١ األُــسهؼ، م    ( 7

 .6/169املساضن، 
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غبدٟ ٸدٻ    فبؿخ ، ًفبٹؿ بٻ ٬اوٷ بٻ ه ي ٱٳ ٸٻ  هٳ ٨ِكش-04
 .  (0)ؿ  ة ٨ك ًوٰاٺ ٸ٩حياً دب ، بيل و٤ ه

فبٹؿ بٻ فبٹؿ بٻ  ظبؿ سٴ٩ك  ٍدي ټىداة ئ  ٨دك  ً ئظدؿ      -05
 ،سٌددحاك بدداٴ٭كس ست سٴ٭ك ټيددة  ، ٱ دد   بددا ٠اددؿ س   ،ٸددؿس ٻ ٬ك٘اددة

وغبدٟ ٠ٵيدل و٠ٵد      (9)و٬ك  باٴكوس دات ٠ٵد   بدي سٴ٭اودٷ بدٻ ٤اٴدب      
 ،دبٱّدة  ؼدؿبدا  غبدٟ  وٴل قظٵل ،و٤ ه (3) بي سٴ٭اوٷ بٻ بٍٱوسٲ

وٰاٺ ٸٍداوقسً باٴّددض ٸ١كو٨داً باشابدة      ،و٠اؾ ئ  سةټؿٴه ،دبّك
ب٭ك٘ادة   وجدويف  ،قظبدل س  ج١دا    ،وق٠اً ذ٭ة لسهؿسً ٨أددا  ،سٴؿ٠ا 
 .(4)ٶ0935هد/633و ة 

 بدٻ  فبٹدؿ  ٸدٻ  غبدٟ فبدؿخ   ،٨ِكش ً  هٳ ٸٻ  م ؿ بٻ ٸ م  ٻ-06
 ٨ٕددٳ ٸددٟ ٴٵٹىددا ٳ ظا٨ٝدداً وٰدداٺ. سٴ١ٵددٷ  هددٳ ٸددٻ و٤دد ه ؤ دداض

 .  وهو ٸٻ  ب ا  سٴ٭كٺ سٴكسبٟ سؿبصكو/سٴ١اٌك سؾبيدؾو ،(5)ووقٞ

                                                 

 .341ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ  م( 1

 لاهــر بــّ ٓاؾــٍ بــّ ثابــت بــّ غــع٘ز بــّ عوــٛ بــّ اهلل ٓبــٞ اهقاغــٍ أبــ٘ٓــ٘ ( 2

 أبٛ ًّ اهػوفٛ ًع مسع، اهب٘ق ٜ األقى املِػت ٜ، ارتعضدٛ األُكاضٜ

 ٗمجاعــٞ ، اهػــعٚسٜ بطكــات ابــّ ٗستٌــس، املــسٙين عتٚــٟ بــّ ًطؾــس قــازق

 . 292-21/290َ، اهصٓ ، غ ، 1201ٓـ/598ل ٍٓ، ت٘يف غِٞ 

ٞ  أٓـى  ًّوم بّ ًػع٘ز بّ بؿل٘اي أب٘ اهقاغٍ خوف بّ عبس امل( 3 ٕ  تططبـ  ٗأقـو

ّ  ستٌـس  ٗأبـا  أبـاٖ  مسـع بوِػـٚٞ،   عـ٘ظ  األُـسهؼ  بؿـطق  ؾطْٙ٘ ًّ  ٗأبـا  عتـاب  بـ

ْ  ضؾس بّ اه٘هٚس  شاكطّا ًفٚسّا تاضغتّٚا لتعّا  خباضّٙا سافال سافعاٗل ٍٓ، كا

 أُـــ٘ا، يف تأهٚفـــا مخػـــني ، ٗأهـــف ســـ٘اهٛٗاذتسٙجـــٞ اهقسميـــٞ األُـــسهؼ ألخبـــاض

دعوـٕ شٙـال عوـٟ كتـاب تـاضٙذ عوٌـا١ األُـسهؼ         اهكوٞ كتاب ؾٔطٓاأ، ٞشتتوف

; ابـّ   250-1/248ابّ األبـاض، اهتلٌوـٞ،   َ، 1182ٓـ/578البّ اهفطنٛ، ت٘يف غِٞ 

 . 4/379; اهكفسٜ، اه٘ايف باه٘فٚات،  2/240خولاْ، ٗفٚات األعٚاْ، 

 .2/65املقطٜ، ُفح اهطٚر، ( 4

 .411ؼ، مابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسه( 5
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07-   ً فبددؿخ غبددٟ ٸددٻ ودد١يؿ    ،وهددب بددٻ ٸىددكب ٸددا  هددٳ ٨ددك 
ٓ   ،سة٠ ا٬ي وهدو ٸدٻ  ب دا  سٴ٭دكٺ      ،(0)ٰاٺ ٴل ظٛ يف ٠ٵدٷ سٴ٩دكس 

   .  سٴكسبٟ سؿبصكو/سٴ١اٌك سؾبيدؾو
 

 اخلامتة

٨حعادددا  ،كبدددي ٸدددٻ ٬ك٘ادددة ج٭دددٟ ٸؿ  دددة ٨دددك ً ئ  سٴٍدددٹاٲ سٴ٥  
و ٤ٵدددب  ،ٶ701هدددد/99ٹوٺ ب١دددؿ ٬ك٘ادددة وـٴدددٯ يف  وسؼدددك وددد ةسؾبىدددٵ

 ،وسٌدحاكت بمقس٠دة سؼبادو  وسٴ٩اٰادة     ،وٱاوبا سؾبىٵٹوٺ ٸدٻ سٴ بدك  
٨ٕدا ٠ٻ سةٌصاق سٴّ ا٠ية ٰاٴ٭ىٙٳ وسٴاٵوٖ ـست سالودحؽؿسٸات  

وٰدداٺ ٴ٭كذبددا ٸددٻ ٬ك٘اددة وذكوصبددا سٴمقس٠يددة وسٴٙاي١يددة  ذددك يف  ،سٴٙايددة
ئـ مل جٍداؿ ذدوقست ٰدا ب     ،اٶ ٬إدة سٴؿوٴدة ٠ٵيادا ٴ٭دكوٺ ٠دؿب     ئظٱ

ئـ ٌداؿت ٬ك٘ادة   ( ٶ0190-0131هد/484-499)٨ياا ظح  ٠اؿ سٴٙوس ٧
وسؾب ا٫٘ سحمليٙدة ذبدا ِدكس٠ًا ٸك دكًس بد  ؾو ددت سٴٙوس د٧ ٸدٻ  شدٳ          

 .  سالوحعوسـ ٠ٵياا
ٶ زبوٴددث ٸؿ  ددة 0185هددد/ 478ئال  وبددا ب١ددؿ ودد٭وٖ ٘ٵيٙٵددة ودد ة  

٨ح١كٔددث ئ  هصٹددات ٠ددؿب ٸددٻ ٬اددٳ      ،٭ددة ذ٥ك ددة ٨ددك ً ئ  ٸ ٙ
هدد/  484سٴ ّاق  وٰاؾت جى٭ٗ يف   ؿ اٷ ٴوال ؾؼوٲ سؾبكسبٙ  و ة 

٘يٵدددة سٴ١ادددؿ سؾبكسبٙدددي  ئال  وبدددا ب٭يدددث ،سٴدددفو  ټ٭دددف سؾبو٬ددد٧ٶ 0190

                                                 

، ٗٓ٘ ل  ستٌس بّ عبس اهلل بّ 421ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م( 1

ًػطٝ قاسر ًصٓر االعتعاي يف األُسهؼ، ِٙعط عّ األخ : ابّ اهفطنٛ، 

 . 323تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م
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ٸىددكظاً ٴٵ١ٹٵيددات سٴ١ىددٱك ة بدد  سػبدداټا  سإودددٸي وسٴ ّددكسټي       
ٶ وب٭يددث يف 0045هددد/ 541سٴددفو جددوز باوددحيد  سٴ ّدداق  ٠ٵياددا ودد ة  

ٶ ٠ ددددؿٸا شبٱددددٻ سؾبوظددددؿوٺ ٸددددٻ 0055هددددد/551  ددددؿ اٷ ظحدددد  ودددد ة 
ئال  وبٷ مل  حٹٱ وس ٸٻ سالظح٩اٚ ذبا ٘و دا ئـ ودك٠اٺ   ،سوح١اؾصبا

   .  ٶ0934هد/ 639ث بأ ؿو سٴ ّاق  و ة ٸا و٭ٙ
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  Ubadaاجلغسافية التازخيية ملديهة أبرة : اًلأو

 ،وقؾ سودددٷ سؾبؿ  دددة يف سؾبّددداؾق بأٴ٩ددداٚ قبحٵ٩دددة ب١دددٓ سٴٍدددي  
و ٌدداقت سؾبّدداؾق ئ   وبددا ٸؿ  ددة  ،(0)( و  بددؿب ، بددفب)٨صددا ت بٵ٩ددٛ

وهفه سٴٵ٩ٝة جؿٲ ٠ٵد   وبدا  ټٍدأت ب١دؿ سٴ٩دحط سإوددٸي        ،فبؿذة
  ٠اددؿ سةٸدد  ٠اددؿ ئـ  كشددٟ ب اؤهددا ئ ، Iberiaٴٍددال شم ددكب   ا  ددا

ئـ  ىددٹي سػب٥كس٨يددوٺ  ،(9)(ٶ859-890هددد/938-916)سٴددكظبٻ سٴردداټي
 ٸدددا سٴددا ٰاټدددث   ،سٴ١ددك  سؾبؿ  ددة سٴدددا  ټٍددأها سؾبىدددٵٹوٺ باحملؿذددة    

 . ٸوشوؾب ٬اٳ سإودٶ باٴ٭ؿٌبة  و سةلٴية
Jaenج١ؿ ٸؿ  ة  بفب ٸٻ  ٠ٹاٲ ٰوقب شياٺ 

ٰٹا  وبدا ج٭دٟ    ،(4()3)
Baezaباٴ٭ك  ٸٻ ٸؿ  ة بياوة 

و٬ؿ  ٌاق ئ  ـٴدٯ  بدو سٴ٩دؿس     ،(6()5)
                                                 

; ٙـات٘ت   15; ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م 2/561اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ( 1

; اذتٌـ ٜ، اهـطٗض املعطـاض،     22ًـّ ًعذـٍ اهبوـساْ، م    اذتٌـٜ٘، األُـسهؼ  

; ًؤهــف زتٔــ٘ي، تــاضٙذ األُــسهؼ،   32; ابــّ سذــط، تبكــ  املِتبــٕ، م  6م

 .90م

; ٙــات٘ت اذتٌــٜ٘، األُــسهؼ ًــّ ًعذــٍ   15ابــّ لاهــر، فطســٞ األُفــؼ، م ( 2

; اهقوقؿـــِسٜ، قـــبح  167; أبـــ٘ اهفـــسا، تقـــٍ٘ٙ اهبوـــساْ، م 23اهبوـــساْ، م

 . 5/229األعؿٟ، 

ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ تبعــس عــّ ًسِٙــٞ بٚاغــٞ غــتْ٘ ًــٚاّل، ٗبِٚٔــا ٗبــني تططبــٞ  ( 3

; اذتٌـ ٜ، اهـطٗض    15مخػني ًٚاّل، ِٙعط: ابـّ لاهـر، فطسـٞ األُفـؼ، م    

 .98كٍ، ِٓتؼ، امللاٙٚى ٗاألٗظاْ اربغالًٚٞ، م2، ٗاملٚى ٙػاٜٗ 6املعطاض، م

 .23ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 4

ٝ دٚاْ  ش تبعس عِٔا عؿطْٗ ًٚاّل، ٗٓٛ شات  ًسِٙٞ( 5 ٞ تعس ًّ أعٌاي ك٘ض أُسهػٚ

; ٙات٘ت اذتٌٜ٘،  15أغ٘اض ٗأغ٘اق ًٗتادط، ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

 . 6; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 23األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

 .2/75ابّ غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب، ( 6
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وهددددي ـبدددداوقب  ،وٸددددٻ  ٠ٹدددداٲ شيدددداٺ ٸؿ  ددددة  بددددفب ،...)) 0ب٭وٴددددل
يف ظدد   ٌدداق   ،(9)ئـ جا١ددؿ ٠ددٻ بياوددة وددا١ة  ٸيدداٲ    ،(0)((...ٴاياوددة

ٰٹدا جا١دؿ    ،(3) ا٬وت سؼبٹوو ئ   ٺ سؾبىا٨ة بد  سؾبدؿ  ح  ٨كودؽاٺ   
 .  (4)ٸؿ  ة  بفب ٠ٻ شياٺ عبى  ٰيٵو ٸعسً

وزبؿخ ٌيػ سٴكبوب ٠ٻ هفه سؾبؿ  ة ٠ ؿ ظؿ ردل ٠دٻ ٰدوقب شيداٺ     
ٰددوقب شيدداٺ وجىددٹ  ٬ ىددك ٻ و٬ّدداحاا ٸؿ  دددة      ))0 و ٠ٹاؿبددا ب٭وٴددل  

 .  (5)((...،وؿبا ٸٻ سة٠ٹاٲ بياوة و بفب ،...،سؼبأكب
0 و٬ؿ ٠ؿها ٸإٴ٧ ـباوٲ بأوبا ٸٻ ٸؿٺ ٸحووٙة سةټدؿٴه ب٭وٴدل  

 (9)و٘ٵيٙٵدة  (8)وبىدٙة ( 7)وټةو٬كٸ (6)و ٸا سؾبؿٺ سؾبحووٙة ٸرٳ ٌك ً))
 .  (9)((...(0)و بؿب وبياوة وباشة (9)و٘ٵيٙٵة

                                                 

 .167تقٍ٘ٙ اهبوساْ، م( 1

 .6اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 2

كٍ، ِٙعط: ِٓتؼ،  6، ٗاهفطغذ ٙػاٜٗ 94األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 3

 .94امللاٙٚى ٗاألٗظاْ اربغالًٚٞ، م

; ِٙعط عّ ً٘تعٔا أٙهّا: ارتاضطٞ  228عِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 4

 يف ُٔاٙٞ اهبشح.

 .321طتبٞ اهسٓط، م( 5

هػٚٞ ًّ أعٌاي ك٘ضٝ ؾصُٗٞ تبعس عّ  ؾبٚوٚٞ ًطسوتاْ، ِٙعط: ًسِٙٞ أُس( 6

; ابـّ لاهـر، فطسـٞ األُفـؼ،      573-2/572ِٙعط: اربزضٙػـٛ، ُعٓـٞ املؿـتاق،    

  159; ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م 25م

ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ تقــع ؾــطق  ؾــبٚوٚٞ، ٗتبعــس عِٔــا عؿــطْٗ ًــٚاّل، ِٙعــط: ٙــات٘ت   ( 7

 .461; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض،م225عذٍ اهبوساْ،ماذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ً

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تقع باهقطب ًّ ٗازٜ آف بِٚٔا ٗبـني دٚـاْ ثالثـٞ ًطاسـى،     ( 8

 .113; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 15ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ كاُــت تاعــسٝ ًوــ٘ن اهقــ٘ط اهغــطبٚني، ٗٓــٛ سكــِٚٞ هلــا  ( 9
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يف ظ  ؤٟ سٴاٱكو ٸؿ  ة  بفب يف سػبدم  سٴىداؾن سودح اؾسً ئ     
سٴح٭ىيٷ سٴكوٸاټي سٴ٭ؿ ٷ ٴٍاة شم كب   ا  ا و٬ا٠ؿب هفس سػبدم  ٸؿ  دة   

Sevillaئٌايٵية 
Neiblaو ٔا٦ ئٴيادا ٸدؿټاً  ؼدك  هدي ٴاٵدة       ،(3)

(4) 
Cordobaو٬ك٘اة 

Moronوٸدوقوق   Carmonaو٬كٸوټة  (5)
وٸكٌداټة   (6)

Maracena
Algecirasوسػبم كب  (7)

Takoronnaوجاٰكټدا   (8)
   وق  دة  (9)

                                                                                                

-19ّ لاهر، فطسٞ األُفـؼ، م قع عوٟ ُٔط تادٕ، ِٙعط: ابأغ٘اض عسٝ، ٗت

 .393; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م20

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تسميٞ، تقع لطب األُسهؼ، ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، ( 1

 .75; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 21م

 .45تاضٙذ األُسهؼ، م( 2

ًــٚاّل، ِٙعــط: اذتٌــ ٜ،  ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ تسميــٞ، تبعــس عــّ تططبــٞ مثــاُْ٘( 3

 .175-174; أب٘ اهفسا، تقٍ٘ٙ اهبوساْ، م58اهطٗض املعطاض، م

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تسميٞ، تقع لطب األُسهؼ، ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، ( 4

 .507; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م23-22م

، ٗٓٛ تاعسٝ ٗعاقٌٞ األُسهؼ ذتقبٞ ط٘ٙوٞ، ٗتقع عوٟ ُٔط اه٘ازٜ اهلب ( 5

; اذتٌــ ٜ، اهــطٗض املعطــاض، 27-26ِٙعــط: ابــّ لاهــر، فطســٞ األُفــؼ، م 

 .459-456م

ًسِٙـٞ أُسهػـٚٞ تتكــى بـأس٘اظ ًسِٙــٞ تطًُ٘ـٞ كٌـا تتكــى بـأس٘اظ كــ٘ضٝ       ( 6

; اذتٌــ ٜ، اهـطٗض املعطــاض،  24ؾـصُٗٞ، ِٙعـط: ابــّ لاهـر، فطســٞ األُـسهؼ،     

 .564م

، ِٙعط: ابّ غعٚس، املغطب ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تبعس عّ املطٙٞ مثاُٚٞ عؿط ًٚاّل( 7

 .542; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 2/223يف سوٟ املغطب، 

ٗٓٛ ادتعٙطٝ ارتهطا١ يف أتكٟ دِ٘ب األُـسهؼ تـطب دبـى طـاضق كاُـت      ( 8

ستطٞ اغ اسٞ املقاتوني املػوٌني اهعابطّٙ ًّ اهغطب  ىل األُسهؼ، ِٙعط: 

 .173ـ172ٍ اهبوساْ، م; أب٘ اهفسا، تق223ٙ٘اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تقع باهقطب ًّ ًسِٙٞ أغـتذٞ ٗٓـٛ تسميـٞ اهبِـا١، ِٙعـط:      ( 9

 .129اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م
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Ryya
 Osunaو ٌددوټة  (0)

 Cabra  (4)و٬ددد ب Ecija  (3)و وددحصة  (9)
Elviaوسٴدددا ب Pechina  (5)و ٠ٹاؿبدددا ئ  جبا دددة

 وشيددداٺ وٸ حيحدددة (6)
Montesa 

 . (9)وبياوةو بؿب  (8)وباٰكجل (7)
وٸ اا وبدك   ،وكبا لسؾ يف  ةية ٸو١٬اا ٸكوق ب١ٓ سةوباق بأقسٔياا

ئـ  ٭دٟ بداٴ٭ك     ، ٬Rio Guafalquivirك٘اة سؾبىدٹ  بداٴوسؾو سٴٱدا    
ِد٥ ب   ةوهي ٸؿ   ،...))0 و٬ؿ  ٌاق سإؾق ىي ئ  ـٴٯ ب٭وٴل ،ٸ اا

وو٧ِ سإؾق ىدي شك داٺ هدفس     ،(01)((...،٠ٵ  ٸ٭كبة ٸٻ سٴ اك سٴٱا 

                                                 

ٗٓــٛ كــ٘ضٝ كــب ٝ ًتكــوٞ بــادتعٙطٝ ارتهــطا١، ٗٓــٛ تبوــٛ تططبــٞ، ٗهلــا    ( 1

;  134سكْ٘ عسٝ، ِٙعط: ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًـّ ًعذـٍ اهبوـساْ، م   

 .280-279ض املعطاض، ماذتٌ ٜ، اهطٗ

ــط:     ( 2 ــسٝ، ِٙعـ ــْ٘ عـ ــا سكـ ــتذٞ، ٗهلـ ــٞ أغـ ــاي ًسِٙـ ــّ أعٌـ ــٚٞ ًـ ــٞ أُسهػـ ًسِٙـ

 .60اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تسميٞ، تقع بني اهقبوٞ ٗاهغطب ًّ تططبٞ، ِٙعط: ابّ لاهر، ( 3

 .53; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 26لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

 تططبٞ ثالثْ٘ ًـٚاّل، ِٙعـط: اذتٌـ ٜ، اهـطٗض     ًسِٙٞ أُسهػٚٞ بِٚٔا ٗبني( 4

 .453املعطاض، م

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تعـس ًـّ أعٌـاي كـ٘ضٝ اهـب ٝ، بِٚٔـا ٗبـني املطٙـٞ فطغـداْ،          ( 5

ٗبِٚٔا ٗبني لطُاطٞ ًا٢ٞ ًٚى، ِٙعط: ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُـسهؼ ًـّ ًعذـٍ    

 . 64اهبوساْ، م

تـطٝ، ِٙعـط: ابـّ     ك٘ضٝ باألُسهؼ تقع باهقطب ًّ تططبـٞ ٗتتكـى بـأس٘اظ   ( 6

 .502; اهقعٗٙين، آثاض اهبالز، م 14لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

ٗٓٛ حتطٙـف ملسِٙـٞ ًِتٚؿـٞ، ٗٓـٛ ًسِٙـٞ قـغ ٝ تقـع بـاهقطب ًـّ دٚـاْ،           ( 7

 .2/378ِٙعط: ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، 

ــاْ، ِٙعــط: ًــؤُؼ، فذــط األُــسهؼ،        ( 8 ــٞ أُسهػــٚٞ تقــع بــاهقطب ًــّ دٚ ًسِٙ

 .542م

 .2/893ػاهم ٗاملٌاهم، اهبلطٜ، امل( 9

 .6; ِٗٙعط أٙهّا: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 2/569ُعٓٞ املؿتاق، ( 10
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 ٬ك٘اددة وبددك)ئٺ )0 سٴ دداك وٸددكوقه دبؿ  ددة  بددفب وٸددؿٺ  ؼددك  بدداٴ٭وٲ      
 ٸدٻ  ًبدكز  ب٭ك٘ادة  ٌبك سٴفو سٴ اك هفس  ٺو ،...،سٴٱا  باٴ اك سؾبىٹ 

َ  ذٷ سػباٳ ټ٩ه يف ٜاهك ٰاٴ٥ؿ ك ٸياه ـبحٹٟ ٸٻ سػباٳ هفس   ٥دو
 ئ  ٤كبداً  شك ل ٨يحّٳ سػباٳ  و٩ٳ يف ٸٱاٺ ٸٻ وًبكز سػباٳ زبث
 بياودة  ٸؿ  دة   ود٩ٳ  ئ  بدؿب   ٸؿ  دة  ٬دك   ئ  قب٤داؾ  ئ  لبؿب شاٳ

 ٬ك٘ادة  ئ  (3)سٌحٍداٺ  ٬ ٙكب ئ  (9)سٴ٭ّ  ئ  (0)سټؿوشك ظّٻ ئ 
 (6)ٴدوقب  ظّدٻ  ئ  (5)سػبدك٦  ظّدٻ  ئ  (4)سؾبدؿوق  ظّدٻ  ئ  ٬ك٘اة

 .  (8)((...(7)سٴ٭ٵي١ة ظّٻ ئ 
ئـ  ،ئٺ و٨ددكب ٸيدداه سؾبؿ  ددة وددا٠ؿها ٠ٵدد  ٬يدداٶ سٴمقس٠ددة يف  قسٔددياا

 ،سٴوسؾو سٴٱا  يف سةټؿٴه ٸٻ سؾب دا٫٘ سؾباٹدة ٨يادا     ١ؿ ظوْ وبك

                                                 

ٗٓ٘ سكّ ٙبعس عّ ًسِٙٞ املطٙٞ ًطسوٞ، ٗٓ٘ سكّ عوـٟ تـى تـطاب أمحـط،     ( 1

 ٗأمساٖ ًِسٗدط.  549ِٙعط: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

 .1/205هػِسغٚٞ، ً٘نع ًّ أعٌاي ًسِٙٞ تططبٞ، ِٙعط: أضغالْ، اذتوى ا( 2

.( تقــع ٓـــصٖ اهقِطـــطٝ بـــاهقطب ًـــّ ًسِٙــٞ تططبـــٞ، ِٙعـــط: أضغـــالْ، اذتوـــى   3

 .117-1/116اهػِسغٚٞ، 

ٗٓ٘ سكّ ٙقع باهقطب ًّ تططبٞ ٗهٕ عسٝ تـط٠، ِٙعـط: ٙـات٘ت اذتٌـٜ٘،      ( 4

 .87; ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م 258األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

ني  ؾبٚوٚٞ ٗتططبـٞ، ِٙعـط: أضغـالْ، اذتوـى     ٗٓ٘ سكّ ٙقع عوٟ اهططٙق ب( 5

 . 1/135اهػِسغٚٞ، 

ٗٓــ٘ سكـــّ ٙقــع بـــني ًــسِٙ   ؾـــبٚوٚٞ ٗتططبــٞ، ِٙعـــط: أضغــالْ، اذتوـــى      ( 6

 . 1/134اهػِسغٚٞ، 

ٙقــع ٓــصا اذتكــّ عوــٟ نــفٞ ُٔــط اهــ٘ازٜ اهلــب ، ٗٓــ٘ ٙت٘غــط ًــسِٙ      ( 77

 .2/561تطِٚاتٞ ٗه٘ظٝ، ِٙعط: اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، 

 .2/561ٓٞ املؿتاق، ُع( 8
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 ١٨ٵددد  ٔددد٩ا٨ل ٬اٸدددث  ٌددداك سؾبكسٰدددم سؼبٕددداق ة ٸردددٳ  بدددفب وٌددد٭وقب 
Segura

 Cadizوبياودة وشيداٺ و٬ك٘اددة وئٌدايٵية و٬داؾن     (0)
و٬ددؿ  ،(9)

 يف وٴديه .. .))0 و٧ِ سؾب٭كو شاټااً ٸٻ سٴ ٍاٖ سال٬حّاؾو ٴل ب٭وٴدل 
 ،وسٴ يددٳ وسٴ٩ددكست ؾشٵددة ٕدداهي  ،سٴ دداك هددفس ٸددٻ ظىدد اً  مت سةقْ

 وج٥ك دؿ  ،سٴرٹداق  ٜدٲ زبث وسٴّيؿ وسٴى  ٴٵ مهة ٨يل سٴ٭وسق  جى 
 شاټايدل  ٸدٻ  سٴى دكز  سٴ دان  و ح١دا٘   ،ٸديدا  و٠ٍدك ٻ   قب١دة  ،سة٘ياق
 و٨يدل  ،ٸٍيؿب و بكسز ٸكج١٩ة وٸ اقست ٸحّٵة ٠ٹاقب يف ٨كسوػ ٠ٍكب

 .  (3)((...،يبّ  ال ٸا سٴىٹٯ  ټوسٞ ٸٻ
 ،٨٭دؿ سٌدحاكت ٸؿ  دة وبدفب باټحداز سؼبادو        ،سؾبيداه وبىداب و٨دكب   

 ،...))0 ئـ  ٌداق ئ  ـٴدٯ سإؾق ىدي ب٭وٴدل     ،الويٹا سٴ٭ٹدط وسٴٍد١   
ٰٹدا جٱردك ٨يادا     ،(4)((...٬ٹط و١ٌ  ٰر ب شؿسً ،وؿبا ٸمسقٞ و٤دت

.. .))0 و٬دؿ وِد٩ل سبدٻ ظدمٶ بداٴ٭وٲ      ،بىاج  سٴ٩اٰاة الويٹا سٴٱدكوٶ 
 ٍدددع    وال ٨ِيا دددا   ا ددداٞ ٴَّدددا سٴ١ِ  دددب ٰددداؾ سٴدددا سٴٱدددكوٶ ٸدددٻ بدددؿب  يف

وهي ٸؿ  ة لقٞ ؤدكٞ   ،...))0 و٬اٲ ٸإٴ٧ ـباوٲ ٠ اا ،(5)((...َّٰرْك ب
                                                 

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تقع مشـاي ًسِٙـٞ ًطغـٚٞ، ٗتعـس ًـّ أعٌـاي دٚـاْ، ِٙعـط:         ( 1

; ٙـــات٘ت، األُـــسهؼ ًـــّ ًعذـــٍ اهبوـــساْ،   2/560اربزضٙػـــٛ، ُعٓـــٞ املؿـــتاق، 

 .163م

ٗٓٛ دعٙطٝ أُسهػٚٞ تعس ًّ ك٘ضٝ ؾـصُٗٞ، ِٗٓـان ًـّ ٙعـسٓا ًـّ أعٌـاي       ( 2

; ٙات٘ت، اذتٌٜ٘، األُسهؼ  25م ؾبٚوٚٞ، ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، 

 .448; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 207ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

 .1/208ُفح اهطٚر، ( 3

 .2/569ُعٓٞ املؿتاق، ( 4

 . 56ضغاهٞ يف فهى األُسهؼ، م( 5
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٨ٕدا ٠ٻ  ٺ سؾب ٙ٭دة سٴدا ج٭دٟ بد  ٸدؿ  ا       ،(0)((وٰكٶ ول حوٺؤكٞ 
ئـ وِد٧ ٸإٴد٧    ، بفب وبياوة ج١ؿ ٸٻ سؾب ا٫٘ سؽبّاة سٴّاؼبة ٴٵمقس٠ة

ش اصبٹدا ٸحّدٵة    ،...))0 ؿ  ح  ب٭وٴدل ـباوٲ هفه سؾب ٙ٭ة سٴوس١٬ة ب  سؾبد 
ٰٹدا ٠ٵد٫ ٠ داٺ     ،(9)((...،وفباقذاٹا وٸكس٠ياٹا ٰدفٴٯ  ،ب١ٕاا با١ٓ

وهدفه سؾب ٙ٭دة سٴدا ج٭دٟ يف     0 ٠ٵ  ـٴٯ ٠ ؿ ظؿ رل ٠ٻ سؾبدؿ  ح  بداٴ٭وٲ  
ٗ  ،ووددٙاا سؾبدددؿ  حاٺ سةټؿٴىدديحاٺ   وشبحدددؿ  ، ٥ٵدددب ٠ٵيادددا سٴىدداٳ سؾب اىددد

وٸ١ٝدٷ ق٬ا٠ادا    ،ٴحدٲ يف سٴ اا ةذٷ جٝٵٵاا س ،واوؿبا ئ  ٸىا٨ات ب١يؿب
سٴدا جٱردك يف   ( الٸ ٍدا ) وجحّدٳ ٸدٻ سٴٍدٹاٲ بوال دة     ،ؼٕكس  ٸ مق٠دة 

٨دداـس ٸددا جكٰددث ودداوٲ الٸ ٍددا وټ٩ددفت ئ     ،ودداوؿبا سٴٱددكوٶ سةقٔددية 
وئٺ مل جٱدٻ   ،وٜاكت سٴوهداؾ وسؿبٕدا    ،ج٥ ت سٴٙاي١ة ،وال ة شياٺ

وشبحددؿ هددفه  ،وظ٭ددوٲ سٴ٭ٹددط سؽبٕددكس  ،ذددٷ جاددؿ  ٤ابددات سٴم حددوٺ ،و٠ددكب
 .(3)سٴك٬اٞ سؽبّاة ئ  ٸىا٨ات ب١يؿب

و٬ؿ زبؿخ سبٻ و١يؿ ٠ٻ ـٴٯ  ،يف ٸؿ  ة  بفب (4)و  مقٞ سٴم٩٠كسٺ
وهدي ٰدر ب    ،وؿبا ٠د  ٠ٝيٹدة جىد٭ي سٴم٩٠دكسٺ و٤د ه      ،...))0 ب٭وٴل

وةبدؿب   ،...))0 ٰٹا  ٌاق  بو سٴ٩دؿس ئ  ـٴدٯ ب٭وٴدل    ،(5)((...،سؽبّب
ٰددفٴٯ  وشددؿ يف شاددٳ  بددفب سٴ٭ىددٗ    ،(6)((...٠دد  جىدد٭ي سٴم٩٠ددكسٺ 

                                                 

 .91تاضٙذ األُسهؼ، م( 1

 . 53تاضٙذ األُسهؼ، ( 2

 .228اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 3

ًعٌـط ٙعطـٛ أظٓـاض شات ضا٢شـٞ عططٙـٞ ٙػـتدسَ يف قـِع         ٗٓ٘ ُبـات عؿـ   ( 4

 . 3/274اهعط٘ض ٗاألزٗٙٞ، ِٙعط: ابّ غٚسٖ، املدكل، 

 .2/75املغطب يف سوٟ املغطب، ( 5

 .5/229; ِٙعط أٙهّا: اهقوقؿِسٜ، قبح  األعؿٟ،  167تقٍ٘ٙ اهبوساْ ، م( 6
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وهدو ٠دوؾ    ،و  حاؽك بل ،وسٴ٭ىٗ هو ٠وؾ  حؿسو  بل ،(0)سٴٙيب سؾبفس٪
وسٴ١كبددي  بدديٓ  ،وسؿب ددؿو ٤ٵدديٛ  وددوؾ ٸددك  سؾبددفس٪  ،ه ددؿو و٠كبددي

 .(9)ؼ٩ي٧ ٬وو سٴكس عة
وٸ دداا سؾبك٬ٍدديحا وهددي ٸددٻ    ،ٰٹددا جوشددؿ سؾب١دداؾٺ يف ٸؿ  ددة  بددفب   

0 ٧ ـباددوٲ ئ  ـٴدددٯ ب٭وٴدددل و٬ددؿ  ٌددداق ٸإٴددد  ،(3)سؾب١دداؾٺ سٴٱ  حيدددة 
 .  (4)((...وسؾبك٬ٍيحا سٴفهاية سٴا ال ٸرٳ ؿبا جوشؿ جباٳ  بؿب))

و٬ؿ وِد٧ سبدٻ سؽبٙيدب شاټاداً ٸدٻ ټٍدا٘اا سال٬حّداؾو وسٴ١ٹكسټدي         
 سؼبدددكو وسٴدددكبٓ ،سؾبىدددحاعك سٴ١ٹدددكسٺ ؾسق ، بدددؿب ٸؿ  دددة ،...))0 ب٭وٴدددل

 ٵدددد سؼب سػبٹددددة سؾبّدددداټٟ و٠٭ا ددددٳ ،سةټددددو٦ سٴٍددددٷ وسؾبادددداټي ،سحملّددددك
ٰٹددددا زبددددؿخ  ،(5)((...،سٴح صددددك وبٵددددؿ ،سةټددددو٦ وسٴ٥ددددا  ،وسٴٍدددد و٦

سٴ٭ٵ٭ٍددد ؿو ٠دددٻ  ودددوسق وقبدددٓ وٌدددوسقٞ ٸؿ  دددة  بدددفب وسلؾهددداق سؼبيددداب  
 وٰد    ،سػب داظ   ذاټيدة  وهدي   ب دؿب  ٸؿ  ة ،...))0 سال٬حّاؾ ة ٨ياا باٴ٭وٲ

 ٠ددكْ  ؼددفت ٸؿ  ددة ، سؼبدد  ظدد  يف شي دداٺ وٸىدداةة ،سةؼددح 
 ،سؾبادك٪  يف سػبافبدة  سٴٱحابة شبٍ ي  قبأاا ٨يل ٍ ثوشب ،سةؼك٪ سٴ٩ٕا 

 ق ١دل  سؾب١ي وسٴ٩ٵس ،سؾبح اوب وسٴؤٟ ،وسؾبٱاوب سؾبحاشك ٠ٵ  سؾبٍحٹٵة
 .  (6)((...،سٴي١اوب سؾبح١ؿ ؾب ،سٴٵّاوب سٴؿ بك وٰوسقب ،سؼباوب ٠ٹٳ

                                                 

 .51ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م( 1

 . 1/141)ًازٝ تػط( ; املقطٜ، ُقح اهطٚر،  7/379 ابّ ًِع٘ض، هػاْ اهعطب،( 2

 .1/142املقطٜ، ُفح اهطٚر، ( 3

 .53تاضٙذ األُسهؼ، م( 4

 .1/76ضعتاُٞ اهلتاب، ( 5

 .6/552قبح األعؿٟ، ( 6
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ئـ ربحٹدٟ   ،وظؿ راً شبيمت ٸؿ  دة  بدفب بٍدوسق٠اا سٴٙو ٵدة سٴوسود١ة     
وٸ داا ج ىدا     ،سٴووٙ  سٴا يبحٵاا ووٗ سؾبؿ  دة ِا٠ؿب ئ  سٴكبوب 

وربٹدٟ ؼٙٙادا وٸااټيادا بد  سٴ٭دؿ ٷ       ،سٴٍوسقٞ ٸ ؽ٩ٕة ئ   ٘كس٨اا
 .  (0)وسؼبؿ د

٨اؾبؿ  ددة ج٭ددٟ ٠ٵدد  سقج٩دداٞ ٰددا  ٠ددٻ وددٙط   ، ٸددا ٘اي١ددة وددٙعاا
ش دوبي وٵىدٵة ٸدٻ سػباداٲ سٴوس١٬دة ٠ٵد  ٔد٩ة وبدك سٴدوسؾو           ،سٴاعدك 
٨اي يف سٴٍدحا   بدكؾ    ،ك اض سٴااقؾبٸا ش١ٵاا ٠كٔة ؿباو  سٴ ،سٴٱا 

 .  (9)ٸؿ  ة  ټؿٴىية
ٰٹا جوشؿ يف ٸؿ  ة  بفب ـبٹو٠ة ٸٻ سآلذاق سٴ٭ؿٌبة زبدؿخ ٠ داا   

ـٰك ٸ اا سآلذاق سةټؿٴىية سٴدا جحٹردٳ يف ب٭يدة     ،٠ اٺ ٠ ؿ ل اقجل ؿبا
وج٭دددٟ ب٭ا ددا سةودددوسق   ،و٠٭دددؿ ٻ ٸددٻ  بوسذبدددا سٴ٭ؿٌبددة   ،ٸددٻ  وددوسقها  

وهدي   ،سٴٱ يىدة سٴ١ٝٹد  يف وبا دة سؾبؿ  دة     سةټؿٴىية ٠ٵ  ٸ٭كبة ٸدٻ 
وسقج٩ا٠اددا عبىددة ٠ٍددك  و  ،ب٭يددة ٰددا ب  اٵدد٣ ٘وؿبددا مبددو ضبدداټ  ٸددعسً

ويف ٘ك٨ادا   ،ويف وودٙاا ٠ٕداؾب ٬و دة ٠ٵيدل     ، ٰرك يف ب١ٓ  شمس اا
و٬ؿ ٰاٺ ٨يٹا  اؿو وبا دة   ،(Granadaبا  ٤كټا٘ة)سةٌبٻ ٠٭ؿ  ىٹ 
وددوسق ٠ددؿؾ ٸددٻ سٴددؿقو    و ٭ددٟ ٸددٻ وقس  هددفه سة  ،سؾبؿ  ددة سةټؿٴىددية 
و ٸا با  ٤كټا٘ة ٨ادو ٠٭دؿ ٠حيد٫ ٸد ؽ٩ٓ ټو٠داً       ،سٴّؽك ة سٴّٵؿب

 اٵ٣ سقج٩ا٠ل مبو وحة  ٸحداق و٠كٔدل مبدو  قب١دة و٠ٹ٭دل ٰدفٴٯ  قب١دة        
 .  (3)وئ  ٌبي ل جوشؿ ب٭ية ٥ِ ب  ؼك  ٸٻ سةووسق ، ٸحاق

                                                 

 . 230عِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 1

 . 230عِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 2

 .230هباتٚٞ، معِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ ا( 3
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 Puertaوٸٻ  ذاق ٸؿ  ة  بفب سٴا زبؿخ ٠ اا ٠ اٺ ٠٭دؿ قووداٲ   

del Rosal،       و ٭ددٟ هددفس سٴ١٭ددؿ يف سٴ اظيددة سػب وبيددة ٸددٻ سؾبؿ  ددة، 
وهو ٠٭ؿ ٸمؾوز  ،وجوشؿ يف شاټايل و٨و٬ل ب٭ية  ووسق  ټؿٴىية ٸ ي١ة
وهددو  ٩ٕددي ئ   ،بدد  ٸؿؼٵددل و٠٭ددؿه سٴددؿسؼٵي مبددو ٸع ددٻ وټّدد٧

وسجىددا٠ل  قب١ددة   ،ؾق  ِددا٠ؿ ٔددي٫  اٵدد٣ سقج٩ا٠ددل مبددو ضباټيددة  ٸحدداق     
 ،ٕاؾب ج٭وٶ ٠ٵ  ٠ٹدوؾ ق٨يدٟ  ويف ٸ ح٧ّ ٰٳ ٸٻ ټاظيحيل ٠ ، ٸحاق

و ٭ددٟ هددفس  ،ويف  ٠ٵدد  ٸؿؼٵددل ٠٭ددؿ ٸ١ٵدد٫  اددؿو ٠ٵيددل سٴ٭ددؿٶ وسؾب ١ددة 
وٸٻ وقس  هفس  ،ٸكج٩ٟ سٴكظبة()سٴٙٵٳ ٰٵل ٨و٪ ٸكج٩ٟ ٥ِ   ىٹ 

 ،سٴ١٭ؿ ج٭وٶ ١ٙ٬ة ٰا ب ٸٻ سةووسق ٠ٹدٳ يف  ود٩ٵاا هيٱدٳ ِد٥     
٭دٟ  وشبحؿ ٸٻ  ىاق سٴ١٭دؿ بٕد١ة  ل٬دة ِد٥ ب ج عدؿق ئ  وسؾ  ِد٥         

وج٭ددوٶ يف ٘ك٨اددا سآلؼددك قبددوب ٠اٴيددة ب يددث ٨و٬اددا      ،يف ٌددك٪ سؾبؿ  ددة 
 .  (0)ب١ٓ سؾبىاٰٻ

وداټحا  )وٸٻ سآلذاق سةؼك  هي سٴٱ يىدة سٴ١ٝٹد  وجىدٹ  ٰ يىدة    
وهدددي ج٭دددٟ يف وبا دددة سؾبؿ  دددة ٠ٵددد  ٸ٭كبدددة ٸدددٻ سةودددوسق     ،(9)(ٸاق دددا

يف و ،وهي ٬ؿٌبة ذٷ شدؿؾت  ،و ٸاٸاا ٸيؿسٺ ٰا  ،٨و٪ قبوب ٥ِ ب
و ادؿو  ٺ هدفه ٰاټدث زبحدٳ ٸو٬دٟ سؾبىدصؿ        ،ؾسؼٵاا  ٭وٶ ؾ دك ٬دو٘ي  

وس  ٸ٭كبة ٸ اا ج٭دوٶ ب٭يدة سةودوسق سٴ١كبيدة سٴدا ٸدك         ،سػباٸٟ سٴ٭ؿ ٷ
وداٺ  )وٸٻ سٴٱ ا ه سةؼدك  يف ٸؿ  دة  بدفب ٰ يىدة     ،(3)ـٰكها  ٠ده

 .  (4)و٠ؿب ِكوض  ذك ة ټّكسټية ،بابٵو(

                                                 

 .232- 230عِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 1

 .1/309أضغالْ، اذتوى اهػِسغٚٞ، ( 2

 .232عِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 3

 .232عِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 4
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مل جكؾ يف سؾبّاؾق سؾبحو٨كب ٴؿ  ا ئٌاقب ٸااٌدكب ئ  جداق ػ وٰي٩يدة ٨دحط     
 ٔد٧   ،وقدبا ـٴٯ  ١وؾ ئ   وبا ٸؿ  ة جاب١دة ئ  ٰدوقب شيداٺ    ،ٸ ٙ٭حاا

ومل  وٴددوس  ،ئ  ـٴددٯ  ٺ سٴ٩ددازب  سةوس ددٳ قٰددموس ٠ٵدد  سؾبددؿٺ سٴٱددا ب     
٨ا١ددؿ سټحّدداق  ،صبدداسهحٹاٸدداً ٰددا سً بحوسب١اددا با٠حادداق  وبددا ج٩ددحط ب٩ددحط  ٸاا 

سؾبىددددٵٹ  ب٭يدددداؾب ٘دددداق٪ بددددٻ ل دددداؾ ٠ٵدددد  ٴوـق دددد٫ ٸٵددددٯ سٴ٭ددددوٖ         
يف ٌددوسٲ  Rio Guadaleteيف ٸ١كٰددة وسؾو ٴٱددة   Visigothsسٴ٥ددكبي 
 ،واق ٘داق٪ ئ  ٸؿ  دة ئٌدايٵية وشبٱدٻ ٸدٻ ٨حعادا       ،ٶ701هد/99ٸٻ و ة

ذددٷ سربددل ئ  ٸؿ  ددة  وددحصة سٴددا ٰاټددث ٸكٰددمسً ٴحصٹددٟ ٨ٵددوٲ سػبدديً     
و٠ٵدد  ئذكهددا ٬ددكق  ،وشبٱددٻ ٸددٻ سالټحّدداق ٠ٵددياٷ  ،ٌبحدداٷسٴ٭ددو٘ي ب١ددؿ هم

٠اِددٹة سٴ٭ددوٖ سٴ٥ددكبي     Toledoسٴحوشددل ٸااٌددكب ئ  ٸؿ  ددة ٘ٵيٙٵددة  
٬دكق ئقوداٲ ٨ك٬داً ٸدٻ ٬وسجدل ٴ٩دحط        ،و٬ادٳ سٴٍدكوٞ بدفٴٯ    ،ٴ٥كْ ٨حعاا

 ب١دددٓ سؾب دددا٫٘ سٴدددا ربٹدددٟ ٨يادددا سٴ٭دددوٖ وهدددي ٬ك٘ادددة وسٴدددا ب وٸاٴ٭دددة 
Malaga

 Tudmirوجؿٸ  (0)
شبٱٻ سؾبىدٵٹوٺ ٸدٻ ٨دحط هدفه سؾبدؿٺ      و ،(3)(9)

 .  (4)بأٰٹٵاا

                                                 

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تقع عوٟ ؾاط١ٛ اهبشط ٗتعس ًّ كباض س٘انط األُـسهؼ،  ( 1

 .517; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 25فطسٞ األُفؼ، م ِٙعط: ابّ لاهر،

ٗٓــٛ باألُــسهؼ تتكــى بــأس٘اظ كــ٘ضٝ دٚــاْ، ٗتقــع ؾــطتٛ تططبــٞ، ِٙعــط:     ( 2

 .16-15; ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م 193اهٚعق٘بٛ، اهبوساْ، م

 .2/11; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  19ًؤهف زتٔ٘ي، أخباض زتٌ٘عٞ، ( 3

عـّ ٓــصٖ اهفت٘سـات، ِٙعـط: ًؤهـف زتٔـ٘ي، أخبــاض       هوٌعٙـس ًـّ اهتفاقـٚى   ( 4

 =ًٗا بعـسٓا;  47; ابّ اهلطزب٘ؽ، تاضٙذ األُسهؼ، م 22-19زتٌ٘عٞ، م
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 ٸا ٰوقب شياٺ سٴوس١٬ة ئ  سٴٍك٪ ٸدٻ ٬ك٘ادة وسٴدا ٌبدك ذبدا سٴٙك د٫       
٨دداٺ ٘اق٬دداً ب١ددؿ  ٺ ٠دد  وبددك    ،سٴكوٸدداټي سٴ٭ددؿ ٷ وسٴددفو  ددؿ٠  هاټيادداٲ  

و٬دؿ  ٌداق    ،سٴوسؾو سٴٱا  ج٭ؿٶ ٍباالً بارباه ٘ٵيٙة واٴٱاً ـٴٯ سٴٙك د٫ 
ئٺ ٘اق٬اً ب١ؿ ب١رل ب١ٕاً ٸدٻ شيوٌدل ئ  ٸ دا٫٘    0 ئ  ـٴٯ سؾب٭كو ٬ا دا

وددداق هدددو يف ٸ١ٝدددٷ سٴ دددان ئ  ٰدددوقب شيددداٺ  ك دددؿ    )ٌدددك٪ سةټدددؿٴه)
وهفس  ١م  ٺ ٰوقب شياٺ وجوسب١اا دبدا ٨يادا ٸؿ  دة  بدفب ٬دؿ       ،(0)((٘ٵيٙٵة

 .  ٨حعث ٠ٵ   ؿ ٘اق٪ بٻ ل اؾ وهو يف ٘ك ٭ل ئ  ٘ٵيٙٵة
  وسؼدددك وددد ة وٸدددٻ ؼددددٲ ـٴدددٯ  ادددؿو  ٺ ٸؿ  دددة  بدددفب ٨حعدددث يف

ةٺ ٸ١كٰددة وسؾو ٴٱددة سٴددا سوبددمٶ ٨ياددا سٴ٭ددوٖ سٴ٥ددكبي        ،ٶ701هددد/99
 ، ددوٶ سةظددؿ ٴٵيٵددح  ب٭يحددا ٸددٻ ٌدداك قٸٕدداٺ )ٰاټددث ٰٹددا ٬دداٲ سؾب٭ددكو)

٨اجّدٵث سؼبددك  بي دداٷ ئ   ددوٶ سةظددؿ ؽبٹده ؼٵددوٺ ٸددٻ ٌددوسٲ ب١ددؿ   
 ،(3)وٰداٺ ٨دحط ٬ك٘ادة يف ٌدوسٲ ٸدٻ سٴىد ة ټ٩ىداا        ،(9)((جحٹة ضباټية   داٶ 

٨اددفس  ١ددم  ٺ  ،(4)ٶ700هدد/ 93ئ  ٸؿ  ددة ٘ٵيٙٵدة يف  وس ددٳ ودد ة  ووِدٳ 
 ،ؾؼوٲ شياٺ وٸ اا ٸؿ  ة  بفب زبث ويٙكب سؾبىٵٹ  ٬ادٳ هدفس سٴحداق ػ   

 .  ٶ701هد/ 99 و ؼدٲ سؾبؿب ب  ٌوسٲ وـو سؼبصة ٸٻ و ة
مل جٍك سؾبّاؾق سٴا ب    دؿ  ا ئ  ٸ١ٵوٸدات ٰا٨يدة ٠دٻ سٴ٭اا دٳ      

ودددٱ ث ٸ ٙ٭دددة ٸؿ  دددة  بدددفب ب١دددؿ سٴ٩دددحط  سٴ١كبيدددة  و سٴ بك دددة سٴدددا
                                                                                                

 .265-1/264; املقطٜ، ُفح اهطٚر،  2/11ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، =

 .2/261ُفح اهطٚر، ( 1

 .1/259ُفح اهطٚر، ( 2

 .3/12املقطٜ، ُفح اهطٚر، ( 3

 .394املعطاض، ماذتٌ ٜ، اهطٗض ( 4
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ئال ٨يٹدا ًبدُ بدم  ١ٹدك سٴ١كبيدة سٴدا ودٱ ث ٸؿ  دة          ،سإودٸي
وهدي ج حٹدي ئ     ،وج١وؾ ٠ٍ ب  ١ٹك بأِٵاا ئ  ٬ايٵدة قبي١دة   ، بفب

و كوو  ظدؿ  ٨دكسؾ هدفه سٴ١ٍد ب ٠دٻ       ،بم ٔاي١ة بٻ قبي١ة بٻ ټمسق
 وؼدكز  سٴٍداٶ  (0)سٸ ا ٨ٹٻ  ِٵ ا  ٸا))0 ټموٲ  ود٨ل يف  بفب باٴ٭وٲ

 ئوبددا و ٭دداٲ ،شيدداٺ  بددفب وسوددحو٘ وس ،(9)بٵددس ٘اٴ١ددة يف ٤ددمسب وددٵ٩ ا
 وغب١حدداٷ  حدداٷ ق ٰددفس ،ؼ هددا وسجىدداٞ ؼّددااا يف باٵددؿهٷ ٌدداياة

 سٴ١دك    ٺ ٠ٵد    دؿٲ  ٸدا   ؼااقهدا  ويف ،سؾب١صٹدة  باٴفسٲ ذبا  حٵ٩ٝوٺ
 ٤د ه   و ذبدا  ٸدك   بٵصداً  ٺئ  ٭داٲ  ،سؾباٹٵدة  باٴدؿسٲ  ٨يادا  جٱٵٹوس ـسٮ ئـ

  بدؿوها 0 ٬داٲ  ، بدؿه 0 ٬داٴوس  سٴاٵدؿب   هدفه  سودٷ  ٸدا 0 ٨٭اٲ ،دب اس ٨ٍاااا
 مل وٸدٻ  ،٠ٵيادا  سٴدكوٶ  ٤ٵادة  ئ  ذبدا  وب٭دوس   ١ٹك ٨ مٴحاا ، ١ٹك ٠ٵ 
ئٺ  ٨دكسؾ هدفه سٴ١ٍد ب    0 و٬يدٳ  ،(3)((...،٠ٵيادا  ٘اقب ٨او  ١ٹك اً  ٱٻ

٬ددؿ سودددح٭كوس ب دددا ا ٠ٵددد  ج ٝيٹدددات  بدددو سؽبٙددداق سؼبىددداٶ بدددٻ ٔدددكسق  
ټىداة ئ   )و٬ؿ  غباهٷ سبٻ ظمٶ سةبدؿ وٺ  ، ٸ ٙ٭ة  بفبيف (4)سٴٱٵيب

                                                 

ٗٓـٛ ًسِٙـٞ كــب ٝ بِٚٔـا ٗبــني اهفـطات ًطسوــٞ، ٗتعـس ًــّ ت٘ابـع تِػــطّٙ،       ( 1

 .547ِٙعط: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

ٍٓ كوجَ٘ بـّ عٚـاض اهقؿـ ٜ تـ٘ىل األُـسهؼ      ( 2 بور بّ بؿط اهقؿ ٜ ابّ ع

َ ٗملــسٝ أســس عؿــط ؾــٔطّا ، ِٙعــط: اهطتٚــق اهق ٗاُــٛ، تــاضٙذ   741ٓـــ/124غــِٞ 

;  83; ابّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م 77ٗاملغطب، م ٞ فطٙقٚ

 .1/54ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، 

 .2/659( ابّ عبس املوم املطاكؿٛ، اهصٙى ٗاهتلٌوٞ، 77

ٓ٘ أب٘ ارتطاض اذتػاَ بّ نطاض بّ غوٌٚاْ اهلو  ٗهٛ األُسهؼ بعس ًقتى ( 4

ّ تبى ٗاهٛ  فطٙقٚٞ سِعوٞ بّ اه٘اهٛ عبس املوم بّ تطّ، ٗكاُت ت٘هٚتٕ ً

 =َ، ثٍ تتى يف اذتطب اه  دطت بني اهقٚػ742ٞٚٓـ/ 125قف٘اْ اهلو  غِٞ 
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 ظدك   بدٻ  ذبردة  بدٻ  ٸاٴدٯ  بٻ  ١ٹك ب و0 باةټؿٴه و٬اٲ( ٸؿ  ة  بؿب
 ټدمسق  بٻ سٴ٩كن قبي١ة بٻ ٔاي١ة بٻ  ظبه بٻ شٵي بٻ وهب بٻس
و٬دؿ ٜٵدث هدفه     ،(0)باةټدؿٴه  سةب دؿ وٺ 0 وٸ داٷ  ،٠ؿټاٺ بٻ ٸ١ؿ بٻس

  .  (9)ظح  و٭و٘اا بيؿ سٴ ّاق سؾب ٙ٭ة ٸو٘ اً ٴ١ٍ ب بم  ١ٹك 
ٰٹا وٱ ث ب١ٓ ـبٹو٠ات ٸٻ ٬اا ٳ ٠كبيدة  ؼدك  يف ٸؿ  دة    

 ،(3)ئـ سوح٭ك ٨ياا ب١ٓ  ٨كسؾ ٸٻ ٠ٍ ب ٠اه يف هفه سؾبؿ  ة ، بفب
٬دؿ   (4)وال  ىحا١ؿ بأٺ  ٤ٵب سٴ٭اا ٳ سٴ١كبية سٴا وٱ ث ٰوقب شياٺ

ك   ٕداً  ٺ  وهدفس  إٌد   ،سټح٭ٳ ب١ٕاً ٸ اا ئ  ٸؿ  ة  بفب و٠اٌوس ٨ياا
وكبا  دؿٴٳ ٠ٵد  ـٴدٯ  ٺ     ، ٤ٵب وٱاٺ ٸؿ  ة  بفب ٰاټوس ٸٻ سٴ١ك 

 .  (5)ب١ٓ سؾبّاؾق ٬ؿ  ٘ٵ٫ ٠ٵ  هفه سؾبؿ  ة سوٷ  بفب سٴ١ك 
و اؿو  ٺ سٴعٰياة سٴىٱاټية يف ٰوقب شياٺ ٬ؿ  ذدك ٠ٵد   ؤدا٠اا    

وهفس بؿوقه ٬ؿ ٌدٱٳ   ،ئـ ٰاٺ ٸ١ٝٷ وٱاوبا ٸٻ سٴ١ك  ،سٴىياوية
                                                                                                

َ، ِٙعــط: اذتٌٚــسٜ، دــصٗٝ  747ٓـــ/ 130ٗاهٌٚاُٚــٞ يف ً٘تعــٞ ؾــقِسٝ غــِٞ   =

 .62-2/61; ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،  198-197املقتبؼ، م

 .293مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م( 1

; طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض،  2/653وم املطاكؿٛ، اهصٙى ٗاهتلٌوٞ، ابّ عبس امل( 2

 .261م

 .238طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م( 3

ملعٙــس ًــّ اهتفاقــٚى عــّ اهقبا٢ــى اهعطبٚــٞ اهــ  غــلِت دٚــاْ، ِٙعــط: ابــّ    ( 4

; ابـّ سـعَ، مجٔـطٝ أُػـاب اهعـطب،       45اهق٘طٚٞ، تـاضٙذ افتتـاح األُـسهؼ، م   

، 173; طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م 455، 450، 419، 292، 290، 287، 246، 192م

219 ،230 ،233 ،238 ،240 ،245 ،246 ،248 ،249. 

; ٙــات٘ت اذتٌـٜ٘، األُـسهؼ ًـّ ًعذــٍ     15ابـّ لاهـر، فطسـٞ األُـسهؼ، م    ( 5

 .23اهبوساْ، م
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ّددكسٞ سٴ٭اٵددي سٴددفو ټٍددب بدد  سٴ٭اا ددٳ سٴ٭يىددية       ٬ٙددب سٴكظدد  يف سٴ 
وسٴيٹاټية حبٱٷ  ٺ ل٠يٷ سٴ٭اا ٳ سٴ٭يىية يف ٰوقب شياٺ هو سٴّدٹيٳ بدٻ   

٨اصاددوؾ ٠ددك  شيدداٺ ٸددٻ ش ددؿ ٬ ىددك ٻ شبٱ ددث سٴ٭يىددية ٸددٻ   ،(0)ظددامت
ٰٹدا   ،(9)ٶ740هدد/ 094 ئؼبا٪ همٌبة باٴيٹاټية باٴ٭ك  ٸٻ ٸؿ  ة ٬ك٘اة و ة

ٹداً يف سٴحٹايدؿ ٴدؿؼوٲ ٠ادؿ سٴدكظبٻ بدٻ       ٴ١ب ٸوسيل بم  ٸية ؾوقسً ٸا
ب١ؿها سوبمٶ سٴّٹيٳ بٻ ظامت ٸدٻ ٬ك٘ادة    ،ئ  سةټؿٴه( سةوٲ) ٸ١او ة

٠ٵدد   ذددك ؾؼددوٲ ٠اددؿ سٴددكظبٻ سةوٲ ئ  سةټددؿٴه وسربددل ئ  شيدداٺ        
   .(3) ىحّكغ وٱاوبا وٸٻ ٬ياا ٸٻ سٴ٭اا ٳ سٴ٭يىية

 اټيٜاك سهحٹاٶ سؾبىٵٹ  دبؿ  ة  بفب ٸ دف ٠ادؿ ٠ادؿ سٴدكظبٻ سٴرد     
وب١دؿه سب دل    ،سٴفو بؿ  با دا  هدفه سؾبؿ  دة    ،ٶ(859-890هد/916-938)

سٴفو ٠ٹٳ ٠ٵ  ( ٶ886-859هد/973-938)فبٹؿ بٻ ٠اؿ سٴكظبٻ
0 و٬ددؿ  ٌدداق ئ  ـٴددٯ سبددٻ ٤اٴددب ب٭وٴددل  ،سوددحٱٹاٲ ٸددا بددؿ  بددل  بددوه 

وهددي ٸدٻ ب يداٺ ٠اددؿ    ،وؿبدا ٸؿ  دة  بدفب ٸ١كو٨ددة بأبدفب سٴ١دك       ،...))
 ،(4)((...،فبٹؿ بٻ ٠اؿ سٴكظبٻ لسؾ ٨يادا سب ل  ،سٴكظبٻ بٻ سؼبٱٷ

                                                 

ملعٙـس ًــّ اهتفاقــٚى عـّ اهكــطا، بــني اهقبا٢ـى اهقٚػــٚٞ ٗاهٌٚاُٚــٞ، ِٙعــط:    ( 1

ًٗــا بعــسٓا ; أضغــالْ، تــاضٙذ لــعٗات اهعــطب،   210ًــؤُؼ، فذــط األُــسهؼ، م

ــب ٝ،     62-58م ــٞ اهــ ــٞ يف ًسِٙــ ــٚٞ ٗاهعوٌٚــ ــ٘اي اهػٚاغــ ــ٘زٜ، األســ ; اهعبــ

 .62-57م

-44ملعٙس ًّ اهتفاقٚى، ِٙعط: ابّ اهق٘طٚٞ، تاضٙذ افتتاح األُسهؼ، م( 2

ــٞ، م   49 ــاض زتٌ٘عـ ــ٘ي، أخبـ ــف زتٔـ ــط    66; ًؤهـ ــؤُؼ، فذـ ــسٓا ; ًـ ــا بعـ ًٗـ

 ًٗا بعسٓا.213األُسهؼ، م

 .85ًؤهف زتٔ٘ي، أخباض زتٌ٘عٞ، م( 3

 .15فطسٞ األُفؼ، م( 4
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و بدؿب ئوددٸية  ظدؿذث     ،...))0 ٰٹا  ٌاق ئ  ـٴٯ  بدو سٴ٩دؿس ب٭وٴدل   
 .  (0)((...،يف ؾوٴة سةٸو   باةټؿٴه

و اؿو  ٺ سهحٹاٶ سةٸ  فبٹؿ بٻ ٠اؿ سٴكظبٻ دبؿ  دة  بدفب ٰداٺ    
٠ىددٱك اً ٠ٵدد   ذددك سةؤدداٞ سؾبعؾ ددة يف ٸؿ  ددة ٘ٵيٙٵددة وٸددؿ  جأذ هددا 

ـٴٯ  ٺ  هٳ ٘ٵيٙٵة ذاقوس ٠ٵد    ،٠ٵ  سةؤاٞ سٴ١اٸة يف ٸؿ  ة  بفب
ٶ وشبٱ ددوس ٸددٻ جوودديٟ ټ٩ددوـهٷ ش وبدداً 859هددد/938سةٸدد  فبٹددؿ ودد ة

ٴدفٴٯ ٌدكٞ با دا  ظّدٻ      ،بارباه ٸؿ  ة ٬ك٘اة وهمٸوس شيً سإٸداقب 
ٶ وٌع ل باؾب٭اجٵة وـٴٯ ؼبٹا ة شيداٺ وسؾب دا٫٘   853هد/ 939 بفب و ة

وهدفس ٸدا    ،ٸٻ سظحٹاٲ وِوٲ ذوسق ٘ٵيٙٵة سٴيادا  سٴٍٹاٴية ٸٻ ٬ك٘اة
ؼكشث ٠ٵياا ٸٱاٸٻ  هٳ ٘ٵيٙٵة  ،...))0  ٌاق ئٴيل سبٻ ظياٺ ب٭وٴل

وٰاټدث   ،و ِديب سٴ١ىدٱك   ،...،٨و١٬ث سؼبك  وسٌحؿت ،سؾبكِؿ ٻ
هددفه  ددوٶ سٴىدداث ٴىدداٟ ب٭دد  ٸددٻ ٌددوسٲ ٸددٻ هددفه   (9)و٬ي١ددة  ټؿوٌددك

٠ دداا ٴ٩ددكٖ   وس٨ددع٪  ذددك هددفه سٴو١٬ددة  هددٳ ظأددكب شيدداٺ       ،سٴىدد ة
وؿبددفس  ،٨ح٩ك٬ددوس ٠ دداا ولسٴددوس ٠ددٻ سػباددٳ   ،قبا٨حدداٷ ٠ٵدد   ټ٩ىدداٷ 

ؤددٷ  ئٴيددل  ،سٴىدداب ب دد  سةٸدد  فبٹددؿ ظّددٻ  بددفب بٱددوقب شيدداٺ  
 .  (3)((...،سٴ١ك  سؾب٭يٹ  ٠ٵ  سٴٙا٠ة ٨ىٹيث  بفب سٴ١ك  بفٴٯ

وٸددددٻ  شددددٳ سوددددحٱٹاٲ سالظحيا٘ددددات سٴدلٸددددة ؼبٹا ددددة شيدددداٺ  
 (4)ول ددكه هاٌددٷ بددٻ ٠اددؿ سٴ١م ددم ٨٭ددؿ ٠دد  سةٸدد  فبٹددؿ   ،و ٠ٹاؿبددا

                                                 

 .167تقٍ٘ٙ اهبوساْ، م( 1

ًسِٙٞ ًّ أعٌاي دٚاْ، تقع عوٟ ُٔط اه٘ازٜ اهلب ، ٗٓٛ تبعس بِ٘ أضبعـني  ( 2

 .2/561كٍ  ىل اهؿٌاي اهغطبٛ ًّ دٚاْ، ِٙعط: اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، 

  294-293م َ(880-846ٓـ/ 267-232املقتبؼ )هوشقبٞ ( 3

ْ ٗظٙط األً  ستٌس بّ عبس اهطمحّ اهجاُٛ ، ٗٓ٘ أزٙبّا ٗكاتبّا( 4 ٗبوٚغّا،  =كا
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و٬دؿ  ٌداق ئ  ـٴدٯ     ،سٴفو  كشدٟ ئٴيدل سٴدؿوق سٴٱدا  يف ب دا  سؾبؿ  دة      
وٰاٺ  وٲ وال ة  ظٙحل بداةٸ  فبٹدؿ ٨اداٺ ٨يادا     ))0 سبٻ ظياٺ ب٭وٴل

٨دداد ذبددا ٸ ددل ؼدددالً ٸددٻ  ،سوددح٭دٴل ؼٙددة سؽبيددٳ سٴددا ٬ٵددؿه ئ اهددا 
١٨ٵد    ،ٰوقب شيداٺ وواله  ،ذٷ ق٬اه ئ  ؼٙة سٴولسقب ،سٴ١ؿٲ وسٴ ّط

 .  (0)(( ؿه ب  يث  بؿب و ٰرك ٸ١ا٬ٵاا سؾب ي١ة
ٸ داا ذدوقب ٠ٹدك بدٻ      ،وب١ؿ ـٴٯ ظؿذث ٠ؿب ذوقست يف سةټدؿٴه 

هددد/ 315ٶ ئ  ودد ة 881هددد/967وسٴددا سٸحددؿت ٸددٻ ودد ة   (9)ظ٩ّددوٺ
وشبٱددٻ ٸددٻ ٔددٷ سٴ١ؿ ددؿ ٸددٻ سؾب ددا٫٘ سةټؿٴىددية ئ  ټ٩ددوـه   ،(3)ٶ907

ٶ ب١ؿ  ٺ زباٴ٧ ٸٟ  هدايل جٵدٯ   899هد/979الويٹا سٴا ب وشياٺ و ة
ئال  ٺ هفس سٴحعاٴ٧ ودك٠اٺ ٸدا جادؿؾ خبدكوز هدإال  ٠ٵد         ،(4)سؾب ا٫٘

وشبٱ دوس ٸدٻ ٔدٷ سٴ١ؿ دؿ      ،وٵٙة سبٻ ظ٩ّوٺ ب١ؿ  ٺ سؼحٵ٩وس ٸ١دل 
ٸٻ سٴٍؽّيات ئ  شاټاداٷ ٔدؿ  سبدٻ ظ٩ّدوٺ ٸ داٷ ٠اٸدٳ ٸؿ  دة        
                                                                                                

َ ألؾـٚا١ كاُـت بٌِٚٔـا يف    886ٓــ/  273تتوٕ األً  املِـصض بـّ ستٌـس غـِٞ     =

; ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،  449سٚاٝ أبٕٚ، ِٙعط: اهه ، بغٚٞ املوتٌؼ، م

1/137-142. 

; ِٙعــط أٙهــّا: ابــّ  160َ( م880-846ٓـــ/ 267-232املقتــبؼ )هوشقبــٞ ( 1

 .1/137االباض، اذتوٞ اهػ ا١، 

أســس امل٘هــسّٙ اهجــا٢طّٙ يف توعــٞ ببؿــ  ًِــص أٙــاَ األًــ  ستٌــس بــّ عبــس       ( 2

ٟ عٔس عبس اهطمحّ اهِاقط، ابّ سٚاْ، املقتبؼ  اهطمحّ ٗاغتٌطت ث٘ضتٕ ست

ــاْ  ;  ابـــّ عـــصاض٠، 112-72َ( م912-888ٓــــ/ 300-275)هوشقبـــٞ  اهبٚـ

 . 133 – 131/ 2امُلغطب، 

ابـّ سٚـاْ، املقتـبؼ    ملعٙس ًّ اهتفاقٚى عّ ث٘ضٝ عٌط بّ سفكْ٘، ِٙعط: ( 3

;  ابـــّ عـــصاض٠، اهبٚـــاْ  112-72َ( م912-888ٓــــ/ 300-275)هوشقبـــٞ 

 .34-31، م2; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق  133 – 131/ 2امُلغطب، 

 .129َ( م912-888ٓـ/ 300-275ابّ سٚاْ، املقتبؼ )هوشقبٞ ( 4
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و٬ددؿ  ٌدداق سبددٻ ظيدداٺ ئ  هددفه سةظددؿسخ    ، بددفب ٠ددكوب بددٻ ئوددعا٪ 
سؼحٵ٩ددوس ٠ٵدد  سبددٻ ظ٩ّددوٺ وزبمبددوس ٠ٵدد   ِددعابل        ،...))0 ٴددلب٭و

وسوحٹؿوس ٠ٵيل ب١كوب بٻ ئوعا٪ وٰاٺ  وٸةف ٸىصدا ٴدل ٠ٵد   بدؿب    
وسوحٱركوس ٸٻ ٤ ه ٸٻ  هٳ سٴٙا٠ة ذدٷ وذادوس ٠ٵد  ٸدٻ ٠ دؿهٷ ٸدٻ       
 ِددعا  ٠ٹددك ٨عدداقبوهٷ ظحدد   ؼكشددوهٷ ٸددٻ سؼبأددكب وٸٵٱوهددا     

 بددفب ٬ددؿ ق٨ٕددوس ودديٙكب  وهددفس  ١ددم  ٺ  هددايل ٸؿ  ددة ،(0)((ةټ٩ىدداٷ
 .  سبٻ ظ٩ّوٺ و٠ٹٵوس ٠ٵ  ٸ٭اوٸحل

ئـ شبٱٻ سبدٻ ظ٩ّدوٺ ٸدٻ ئ٠داؾب      ،ئال  ٺ ـٴٯ مل  ىحٹك ٘و دا
ودديٙكجل ٠ٵدد  شيدداٺ و ٠ٹاؿبددا ٸددكب  ؼددك  وـٴددٯ  ىدداب ٔدد٧١         

و٬دؿ   ،ظٱوٸة ٬ك٘اة  ټدفسٮ و٠دؿٶ شبٱ داا ٸدٻ ج٭دؿ ٷ سٴ١دوٺ ٴألهدايل       
٠ٹدك بدٻ ظ٩ّدوٺ    ذدٷ ئٺ سؾبداق٪   ))0 ٠ٵ٫ سبٻ ظياٺ ٠ٵ  ـٴدٯ ب٭وٴدل  

٬ّؿ بك ط سٴ٩حط ٴل ٠ٵ  سٴ١ك  يف طب١ل و٠ؿجل ئ  ظأكب شيداٺ  
٨ح٥ٵب ٠ٵياا ؤداٗ ٬ّداحاا ٨أؾؼدٳ     ،وئ٤كسٸل  هٵاا ،ب١ؿ ٸٵٱل ؿبا

٨ياا ٠ؿؾًس ٸدٻ ٨كوداټل وظّد اا وٌديؿها وؼٵد٧ ٨يادا سؾب١دكو٦ بدابٻ         
ظأدكجل و٬دؿ ِداقت ٰوقجدا      (9)ظيؿق ٸدٻ  ِدعابل و٨٭دٳ ئ  باٍدع    

ٰٹا  ٌداق سبدٻ سؽبٙيدب     ،(3)(( ٬إحل وسجىٟ وٵٙاټلسٴا ب وشياٺ يف
وشبٵددٯ ب١ددؿها بياوددة و بددؿب يف  ؼادداق     ))0 ئ  هددفه سةظددؿسخ ب٭وٴددل  

 .  (4)((و٬ّؿ سبٻ ظ٩ّوٺ ظأكب سٴا ب وظّووبا ،...،جٙوٲ

                                                 

 .129َ( م912-888ٓـ/ 300-275املقتبؼ )هوشقبٞ ( 1

ٗٓٛ ًسِٙٞ ٗسكّ ًِٚع، تبعس عّ تططبٞ مثاُْ٘ ًٚاّل، ِٙعـط: اربزضٙػـٛ،   ( 2

 .63; ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م 2/570ُعٓٞ املؿتاق، 

 .130َ( م 912-888ٓـ/ 300-275)هوشقبٞ املقتبؼ( 3

 .4/27طٞ، اربسا( 4
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و٬ؿ سودحٹكت ٰدوقب شيداٺ و ٠ٹاؿبدا زبدث وديٙكب سبدٻ ظ٩ّدوٺ         
 بددٻ فبٹددؿ٠ ددؿٸا شبٱددٻ سةٸدد  ٠اددؿ س    ،ٶ910هددد/ 989ظحدد  ودد ة

 ٸا ٸؿ  ة بياوة سٴدا ج١دؿ    ،(0)ٸٻ س٨ححاظاا( ٶ909-888هد/975-311)
ٸددٻ  ٠ٹاؿبددا ٨٭ددؿ شبٱ ددث ٬ددوست سإٸدداقب سةټؿٴىددية ٸددٻ ٨حعاددا ودد ة   

 .  (9)ٶ919هد/997
و اؿو  ٺ ٸؿ  دة  بدفب سودحٹكت زبدث وديٙكب ٠ٹدك بدٻ ظ٩ّدوٺ         

-909هدددد/351-311)ظحددد  بؿس دددة ٠ادددؿ سةٸددد  ٠ادددؿ سٴدددكظبٻ سٴراٴدددد
ا١دؿ  ٺ جدو  سةؼدد  بدؿ  ب١ٹٵياجدل سٴ١ىددٱك ة ٔدؿ سؾب ددا٫٘      ٨ ،ٶ(960

٩٨ددي  ،والودديٹا سبددٻ ظ٩ّددوٺ  ،سؽبأدد١ة ٴٵٹحٹددكؾ ٻ ٠ٵدد  وددٵٙحل 
وشبٱ دث   ،ٶ ٬اؾ ظبٵة ٠ىٱك ة ٰا ب ئ  ٸؿ  دة  بدفب  909هد/311و ة 

 .  (3)٬وسجل ٸٻ س٨ححاظاا وو  فبٹؿ بٻ ٨كوب ظاٰٹاً ٠ٵياا
ٸ  ٠اؿ سٴكظبٻ ظبٵدة  ٬اؾ سة ،ٶ(909هد/311 و)ويف سٴى ة ټ٩ىاا

وٰاټدث ٸٍداقٰة  هدايل     ،٠ىٱك ة  ؼك  ٴٵ٭ٕا  ٠ٵ  سبدٻ ظ٩ّدوٺ  
٨ا١ددؿ ؼددكوز  ،ٸؿ  ددة  بددفب ٰددا ب ب٭يدداؾب ظاٰٹاددا فبٹددؿ بددٻ ٨ددكوب   

و٬ددؿ ئٴحع٭ددث بددل ٬ددوست  ،سةٸدد  ٸددٻ ٬ك٘اددة جوشددل ئ  ٰددوقب شيدداٺ 
و٬ؿ  ٌاق سبدٻ ظيداٺ ئ     ،ٸؿ  ة  بفب حملاقبة سبٻ ظ٩ّوٺ وٸدظ٭حل

بدكل سٴ اِدك ٴدؿ ٻ س  ٸدٻ ٬ّدك ٬ك٘ادة  دوٶ سؽبٹديه         ))0 ـٴٯ ب٭وٴدل 
٩٨ّدٳ ٠الٸداً    ،ٴردخ ٠ٍكب ٴيٵة ؼٵث ٸٻ ١ٌااٺ و ة ذددخ ٸا دة  

                                                 

 .162َ( م 912-888ٓـ/ 300-275)هوشقبٞ ابّ سٚاْ، املقتبؼ( 1

ــاْ، املقتبؼ ( 2 ــّ سٚـ ــٞ ابـ ـــ/ 300-275)هوشقبـ ــّ  167َ( م 912-888ٓـ ; ابـ

 .2/145عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، 

 .63َ( م941-912ٓـ/ 330-300)هوشقبٞ ابّ سٚاْ، املقتبؼ( 3
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ئ  ٰوقب شياٺ  دوٶ سٴىداث ٴىداٟ ؼٵدوٺ ٸدٻ ٌداك قٸٕداٺ ب١دؿ بدكوله          
و٬ؿ ٰاٺ ٨ك٢ ئٴيل ٬اٳ ٨ّوٴل فبٹدؿ بدٻ ٨دكوب     ،...،بردذة و٠ٍك ٻ  وٸاً

ٷ  ظىدٻ ٬ادوٲ و ټدمؿبٷ  ظىدٻ     ٨ح٭اٵدا  ،ِاظب  بفب يف طبٵة ٨كواټل
 ،وِدداقوس يف طبٵددة قشاٴددل وٸددٻ  ٕددٹل ٠ىددٱكه وِدداق ٴوشاددل  ،ج م ددٳ

٨ٵٹا سظحٳ حبّدٻ ٸداقجً ٸدٻ ٠ٹدٳ شيداٺ ووقؾه سؽبد  دبىد  سؽبايدد         
وٸٕدددا ٭حل  ،٬ّددداة ٰدددوقب ق  دددة ،٠ٹددك بدددٻ ظ٩ّدددوٺ ئ  ٸؿ  دددة ٸاٴ٭ددة  

قٮ ٨أټ٩دف ٸدٻ ٴيٵحدل ٴحدؿس     ،و ٺ سباـؿبٷ  ١٘ٹل يف سټحاال ٨كِدحاا  ،ةهٵاا
و ٸدكه  ٺ  ٥دف سٴىد      ،يف ٬ٙيٟ ٸٻ سػب ؿ (0) هٵاا و١يؿ بٻ ٠اؿ سٴوسقخ

و ٙددوو سؾبكسظددٳ ظحدد   ددؿؼٳ ئ  ٸاٴ٭ددة ٨يٍددؿها و ٭ٙددٟ بددٻ ظ٩ّددوٺ   
بددٻ ٠ادؿ سٴددوسقخ ٨ديٹٻ ٸ١ددل ئٴياددا   ٨حوِددٳ  ،٠ٹدا  ٘ٹددٟ ټ٩ىدل بددل ٨يادا   

   .(9)((٨ٕاٙاا وظب  سػباة ٠ٻ سبٻ ظ٩ّوٺ
ٴدد سٴ١ىدٱك ة ٨دأق٤ٷ    و٬ؿ لبعث وياوة سةٸ  ٠ادؿ سٴدكظبٻ سٴرا  
ٶ وددٵّٷ سبددٻ 905هددد/313سبددٻ ظ٩ّددوٺ ٠ٵدد  ٠٭ددؿ سٴّددٵط بي دداٹا ودد ة

 ،(3)ظ٩ّوٺ دبوشااا ٸا ة وسذ   ووح  ظّ اً ٸ٭ابدٳ ٠ادؿ  ٸداٺ ٴدل    
وكبا  دؿٲ ٠ٵد  ـٴدٯ و٬دو٦ سةؼد  ئ        ،و٬ؿ سٴحمٶ سبٻ ظ٩ّوٺ ذبا

شاټب سةٸ  ٠ادؿ سٴدكظبٻ سٴراٴدد ٔدؿ سب دل ودٵيٹاٺ ٠ دؿٸا ټٱدد         
 ،ودحو  ٠ٵد  ٸؿ  دة  بدفب سؽبأد١ة ئ  ظٱوٸدة ٬ك٘ادة       ٠اؿ  بيدل وس 

هددد/ 314ب١ددؿ  ٺ ٤ددؿق ب١اٸٵدداا يبيدد  بددٻ ب٭ددي سؾب١ددكو٦ باٍددٙاٺ ودد ة  
                                                 

هوِاقـط عوـٟ بوِػـٚٞ ثـٍ عوــٟ     شكـط ابـّ سٚـاْ أْ غـعٚس بـّ عبـس اهـ٘اضخ تـ٘ىل         ( 1

ٞ اهفطز، املقتبؼ )هوشقبٞ   .   471، 277، 231َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ًسِٙ

 .65َ( م 941-912ٓـ/ 330-300املقتبؼ )هوشقبٞ ( 2

 .115-114َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ابّ سٚاْ، املقتبؼ )هوشقبٞ ( 3



75 

 .  (0)ٶ سٴفو ٰاٺ ٬ؿ  ٬كه ٠ٵياا سةٸ  ٠اؿ سٴكظبٻ سٴراٴد906
 وٰدداٺ وددٵيٹاٺ بددٻ ٠ٹددك بددٻ ظ٩ّددوٺ يبٱددٷ ظّددٻ سٌدددحي         

Eateban 
ةٸد   وهو ٸٻ ظّوٺ وسٴدؿه ٠ٹدك سٴدا ِداؼبل ٠ٵيادا س      (9)

ئال  ٺ  ،(3)وٰاٺ هفس سؼبّٻ ىباوق ٸؿ  ة  بدفب  ،٠اؿ سٴكظبٻ سٴراٴد
 ،وٵيٹاٺ ٠ٵ  ٸا  اؿو ٘ٹٟ يف ظّٻ  بفب وظاوٲ ٔٹل ئ  ٸٵٱدل 

٨أؼف دبااطبحل ٴيدا وسالوحيد  ٠ٵيل ب١ؿ  ٺ ٬حٳ ٠اٸٵدل بٍدٙاٺ ؾوٺ   
ٰداٺ يبيد    ))0 و٬ؿ زبؿخ سبٻ ظياٺ ٠دٻ ـٴدٯ ب٭وٴدل    ،٠ٵٷ  بيل ٠ٹك
٬دؿ سمبداي ئ  ٘ا٠دة     ،٦ باٍٙاٺ سؾب حدمو دبؿ  دة  بدفب   بٻ ب٭ي سؾب١كو

٨اظحاٲ ٠ٵيل شاقه ودٵيٹاٺ بدٻ ٠ٹدك     ،و وصٳ ٴل ،سٴ اِك ٴؿ ٻ س 
و ؾؼٵدوه   ،بٻ ظ٩ّوٺ هفس سػبكو  سؾب٭دؿٶ ٸدٟ ب١دٓ ټّداق   هٵداا     

وب٥دد  سؾبىددٵٹ    ،٨ٹٵٱددل ؤدداٗ سؾبؿ  ددة  ،٨ياددا ٠ٵدد  يبيدد  وددعكسً  
 ،ظدال سؾبؿ  دة ٴ ٩ىدل   و ،وسوحؽٵُ سٴ ّاق  ٠ٵ  ق و وسٴؿه ،٠ٵياا

وظاه يبيد  بدٻ ب٭دي     ،و ٤اق ٸا  ِا  ٨ياا ،وطبٟ ئٴياا  ِعابل
٨أؼددفه  ،ذددٷ ٬حٵددل بىددي٩ل سٴددفو ٰدداٺ ج٩دداؼك بددل      ،ظحدد  سوحّدد٩اه 

وٰداٺ يف بأودل    ،٨ٱاٺ  ٍداهؿ بدل سؼبدكو     ،وٵيٹاٺ ٠ؿجل ؾبا  ظبؿه
 .  (4)((...،٠ٵٹل  حعاٸ  سةبٙاٲ ٸ٭اق٠حل ٴل

                                                 

 .130، 115َ( م 941-912ٓـ/ 330-300)هوشقبٞابّ سٚاْ، املقتبؼ( 1

ــاْ أُــٕ ًــّ سكــْ٘ عٌــط بــّ سفكــْ٘ اهــ  قــاذتٕ عوٚٔــا         ( 2 شكــط ابــّ سٚ

، ٗشكــــطٖ 131م َ( 941-912ٓـــــ/330-300)هوشقبــــٞاهػــــوطاْ، املقتبؼ

ٜ بوفغ أؾتْ٘، ٗتاي:  ُٕ سكّ ًّ أعٌاي دٚاْ، األُسهؼ ًّ  ٙات٘ت اذتٌ٘

 .32ًعذٍ اهبوساْ، م

 .131َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ابّ سٚاْ، املقتبؼ )هوشقبٞ( 3

 .133َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ابّ سٚاْ، املقتبؼ )هوشقبٞ( 4
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 بداه ٠ٹدك بداٴحوس٘ي  ٸ١دل ٨دأټٱك      ٠ ؿها سصبٷ سةٸ  ٠اؿ سٴدكظبٻ  
و٬ددؿ  ٌدداق سبددٻ  ،ـٴددٯ وبدداؾق ب ٩ىددل ٴ٭حدداٲ سب ددل وسذاددات ظىددٻ ټيحددل 

٨ددداصبٷ سٴ اِدددك ٴدددؿ ٻ س   بددداه ٠ٹدددك  ،...)) 0ظيددداٺ ئ  ـٴدددٯ ب٭وٴدددل
٨أٌؽُ سٴ اِك ٴدؿ ٻ س  ئٴيدل    ،بحؿويىل ئ اه ٴفٴٯ و٬ؿ ق سټح٭أل

٠ٹدك ج  دل   ٨دأٜاك   ،سٴى٩  بي اٹا (0)يف فب ة ـٴٯ يبي  بٻ ئوعا٪
ٸدٻ ـٴددٯ وئټٱدداقه ٠ٵد  وٴددؿه وددٵيٹاٺ ٸددا  جداه ٠ ددل وسبحددؿسقه سؽبددكوز    

 ،ب ٩ىل ئٴيل وشؿه بل يف سؽبكوز ٠ٻ  بفب وئودكس٠ل ئ  ٸ الٴحدل ٨يادا   
وشكؾ سٴىدٵٙاٺ ٠ دؿه سػبديً     ،ٸا  لسض سٴحاٹة ٠ ل وو٧٬ سٴر٭ة ٠ٵيل

٨ٵدٷ   دكِٶ  ٠ٹدك     ،(9)ئ  وٵيٹاٺ ؼبكبل وسػبؿ بدل ٸدٟ  دوټه بدٻ ود١يؿ     
ظ٩ّوٺ ٠ٷ با   بفب فباِكسً ٴوٴؿه ئ   ٺ ټمٲ بدل  دوټه بدٻ     بٻس

٨اشحٹ١دا ٠ٵد  ظدك  ودٵيٹاٺ وشدؿ  بدل        ،و١يؿ يف ٠ىٱك سٴىدٵٙاٺ 
٨أؼكشل ٠ٻ  بفب وظبٵدل ٸدٟ ټ٩ىدل ٸ٭يدؿسً ئ       ،وسٴؿه ظح  ٩ٜك بل

٨عاىدددل ٠ دددؿه ٌددداوقسً و ودددٵٷ ٸؿ  دددة  بدددفب ئ       ،باٍدددع ظٕدددكجل 
 ،سٴ١صدٷ  ١دك٦ بدابٻ بمټدث    ٨و  ٠ٵياا سٴىٵٙاٺ ٠ك ٩اً ٸٻ  ،سٴىٵٙاٺ

ذددٷ ئٺ ٠ٹددك بددٻ ظ٩ّددوٺ  ٘ٵدد٫ وٴددؿه     ، ٬دداٶ بأبددفب ٸددٻ ٬اٵددل ٸددؿب   
 .  (3)((...وقؾه ئ  ظّٻ  ٌحي  ،وٵيٹاٺ ٸٻ ظاىل

٠اوؾ وٵيٹاٺ بٻ ٠ٹك بٻ ظ٩ّوٺ ٸكب  ؼدك  دبااطبدة ٸؿ  دة  بدفب     
                                                 

املقتبؼ ( عتٟٚ بّ  غشاق شكط ابّ سٚاْ إُٔ كاْ طبٚر اهِاقط هسّٙ اهلل، 1

  102َ(  م941-912ٓـ/ 330-300)هوشقبٞ 

مل صتـس هــٕ تطمجــٕ، ٗهعوــٕ أســس املقــطبني ًــّ األًــ  عبــس اهــطمحّ اهِاقــط   ( 2

 آُصان. 

 . 131َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ٚاْ، املقتبؼ)هوشقبٞابّ س( 3
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و٬ؿ  ٴ٭د  سةٸد  ٠ادؿ     ،ٶ وئؼكسز ٠اٸٵاا سبٻ بمټث ٠ اا907هد/ 315و ة
ٸا ؾ٠دا سةؼد  ئ  ٸااطبدة سب دل      ،ٴٵوٶ ٠ٵ   بيل ٠ٹكسٴكظبٻ سٴراٴد س

٨ٵددٷ  ٵاددد  ٺ  ،...))0 و٬ددؿ  ٌدداق سبددٻ ظيدداٺ ئ  ـٴددٯ ب٭وٴددل   ،وددٵيٹاٺ
٨أؼكشدل ٠ داا وٸٵٱادا جداقب      ،٠اٸدٳ سٴىدٵٙاٺ بأبدفب    ،س٨عَ سبدٻ ب دمت  

١٨اوؾ ٠ٹك ٬ّدؿه ٸدكب    ،٨كشٟ سٴىٵٙاٺ جبك كجل ٠ٵ  وسٴؿه ٠ٹك ، ؼك 
 ،ومل شبٱ دل ٸ دل شاٵدل    ،شدؿه ٨ ٩دك ٠ دل    ؼك  وشاؿ يف سوح مسٴل بٱٳ 

وٰاٺ ـٴٯ ِؿق فبدكٶ ود ة    ،(0)٨أؼف يف ظكبل وب   ٠ٵيل ظّٻ ٸك ة
 .  (9)((عبه وذدخ ٸا ة سٴا ٨ياا هٵٯ ٠ٹك

ٰحدب ئ  سةٸد     ،و٬اٳ و٨اب ٠ٹك بدٻ ظ٩ّدوٺ يف سٴىد ة ټ٩ىداا    
٠اؿ سٴدكظبٻ سٴراٴدد بٕدكوقب ئؼدكسز سػبديً ؾبوسشادة سب دل ودٵيٹاٺ         

ٰٹددا  ټددل س٠حددفق ٸددٻ سةٸدد  ب١ددؿٶ ئٸٱاټيحددل سؽبددكوز    ،وسٴ٭ٕددا  ٠ٵيددل
0 و٬دؿ ٠ٵد٫ سبدٻ ظيداٺ ٠ٵد  ـٴدٯ ب٭وٴدل        ،ٸ١اٷ ؾبكٔدل سٴدفو  ِدابل   

وٰحب ٠ٹك ئ  سٴ اِك ٴؿ ٻ س   ّؿ٪ ٠ٻ وٵيٹاٺ و ٍ  باػبدؿ  ))
و ّدد٧ ٠ٵحددل سٴددا جم٠صددل ٠ددٻ   ،بددل وئؼددكسز سػبدديً ئٴيددل ؾبدلٸحددل 
ل سٴ اِك ٴؿ ٻ س  ٠اؿ ٨صكؾ ئٴي ،سؾب٭اٶ ٠ٵيل وجكؾه ئ  ظّٻ باٍع

ؾؼٳ ظّدٻ ٸك دة    ،يف شيً ٰري٧ (3)سٴوها  بٻ فبٹؿ سةٌوټي
و ؼدف يف ظكبدل وٸٕدا ٭حل ٨ؽدده ٠ٹدك وسٴدل        ،سؾباح   ٠ٵد  ودٵيٹاٺ  

                                                 

ٙٓٞ اهتابعٞ البّ سفكْ٘، ِٙعط: ( 1 ابّ سٚاْ، املقتبؼ ٗٓ٘ أسس سكْ٘ ك٘ضٝ ض

 .243، 218، 151َ( م 941-912ٓـ/ 330-300)هوشقبٞ 

 .132-131َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ابّ سٚاْ، املقتبؼ )هوشقبٞ ( 2

ٗقفٕ ابّ سٚاْ بإُٔ أسس تـازٝ اهػـوطاْ،   ( عبس اه٘ٓاب بّ ستٌس األؾُ٘ٛ 3

 . 132َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ابّ سٚاْ، املقتبؼ )هوشقبٞ 
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وهدو  وٸةدف وسهدي سٴ٭دوب ٜداهك       ،٠ ؿ ـٴٯ و٩٬دٳ ئ  باٍدع ظٕدكجل   
٨ٵدٷ جٙدٳ ٸؿجدل ب١دؿ هدفه سؼبكٰدة ئ   ٺ ٸدات يف ٌد١ااٺ          ،سٴ٧١ٕ

 .  (0)((ٸا ة و ة عبه وذدخ
و اؿو  ٺ سٴ٭وب سٴا  قوٵاا سةٸ  ٠اؿ سٴدكظبٻ سٴراٴدد ٬دؿ  جدث     
ضباقهددا ٠ٵدد  وددٵيٹاٺ بددٻ ٠ٹددك بددٻ ظ٩ّددوٺ و ش جددل ٠ٵدد  سؽبٕددوٞ  

وهفس سٴفو  ؤعل سبدٻ ظيداٺ    ،(9)ؼبٱوٸة ٬ك٘اة و٘ٵب سةٸاٺ ٸ اا
ؤا ٫ ٠اؿ سٴوها  بٻ فبٹؿ وٸٻ جده ٸٻ ٬دوسؾ سٴىدٵٙاٺ   ))0 ب٭وٴل

ظحد  الـ   ،وٌؿوس ظّكه ب١ؿ ٸاٵٯ وسٴدؿه ٠ٹدك   ،وٵيٹاٺ بٻ ٠ٹك
 ،٨أشا  سٴ اِك ٴدؿ ٻ س  و٠٭دؿ سةٸداٺ ٠ دؿه     ،باٴٙا٠ة ووأٲ سةٸاٺ

٨٭اٵل ودٵيٹاٺ   ،(3)و ؼكز ئٴيل يبي  بٻ ئوعا٪ وفبٹؿ بٻ ٘ٹٵه
٨ٵعدد٫ باددا  وددؿب   ،وطبددٟ ٸددا ٰدداٺ ٴددل   ،وؼددكز ئٴياٹددا بأِددعابل 

شددمٲ ٠ٙددا ه  و  ،٨ددو٨  ٴددل سٴىددٵٙاٺ بأٸاټددل وٰددكٶ ٸرددوسه     ،سٴىددٵٙاٺ
 .  (4)((...،وِ ه يف ٸّا٨ل بكل٪ وسوٟ

و٬ؿ زبؿخ سبٻ ظياٺ بكوس ة سبٻ ظمٶ ٠ٻ بىاٴة وٵيٹاٺ بٻ ٠ٹك 
وددٵيٹاٺ بددٻ ٠ٹددك بددٻ ظ٩ّددوٺ سؾبٍدداوق      ))0 بددٻ ظ٩ّددوٺ بدداٴ٭وٲ  

باٴاىاٴة ذاق ٠ٵ   بيل ٠ٹك بٻ ظ٩ّوٺ سؾب حمو ٠ٵ  ؼٵ٩ا  بم  ٸية 
ذدٷ ٠داؾ ؾبردٳ     ،ٵيدل ٨ؽاٴ٩دل وسٸح دٟ ٠   ،بٱوقب ق  دة ٸدٻ  قْ سةټدؿٴه   

                                                 

 .132َ( م 941-912ٓـ/ 330-300املقتبؼ )هوشقبٞ  ( 1

 .2/171ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، ( 2

ابــّ سٚــاْ، ستٌــس بــّ طٌوــؼ شكــط ابــّ سٚــاْ بأُــٕ أســس تــازٝ اهػــوطاْ،   ( 3

 .132َ( م 941-912ٓـ/ 330-300املقتبؼ )هوشقبٞ

 . 132َ( م 941-912ٓـ/ 330-300املقتبؼ )هوشقبٞ( 4
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ـٴددٯ ٨دداٸح ٟ دبؿ  ددة  بددفب وظدداق   بدداه ٠ٹددك وِددٹؿ ٴددل يف سٴ٭حدداٲ        
٨أ٠صددب ٸ ددل ـٴددٯ ٸ ددل ٠ٹددك  ،ٸوسشادداً ٨ّددب ٠ٵيددل وددي٩ل وشكظددل

    .  (0)((و٨ؽك بل ،ئٸاٶ سٴ٩ىا٪ ، باه
هدددؿ ت سةؤددداٞ ٰدددر سً ؼددددٲ سٴ٭دددكٺ سٴكسبدددٟ سؿبصكو/سٴ١اٌدددك     

وقدبددا  ١ددوؾ  ،٘اددة ٠اٸددةسؾبدديدؾو يف ٸؿ  ددة  بددفب وسؾب ددا٫٘ سحمليٙددة ب٭ك 
سٴىددداب يف ـٴدددٯ ئ  ٬دددوب سٴىدددٵٙة يف ٬ك٘ادددة وجوشاادددا مبدددو سٴ٥دددمو  
وسػبادداؾ ٴ٭حدداٲ سٴ ّدداق  يف سٴٍددٹاٲ ٨اټٍدد٥ٳ سٴ ددان بددفٴٯ ئ  ظددؿ  

٨ٵددٷ جٍدداؿ سؾب ٙ٭ددة  ظددؿذاً ٰددا ب رب١ٵدداا جىددحع٫ سٴددفٰك يف       ،ٰددا 
 .  سؾبّاؾق سٴا ب    ؿ  ا

ٶ ٬داٶ سؽبٵي٩دة سؾبىدح١     0118هدد/ 399وب١ؿ و٭وٖ سٴؿوٴدة سٴ١اٸك دة ود ة   
 ،(9)٠ٵ  ئ٠ٙا  ٰوقب شياٺ و ٠ٹاؿبدا دبدا ٨يادا ٸؿ  دة  بدفب ئ  بدم  ٩دكٺ       

وٰداٺ ـٴدٯ ود ة     ،(3)وب١ؿها سوحو  ٠ٵياا فبٹؿ بٻ ٠اؿ سؾبٵٯ سؾب٩ٝدك 
 .  (4)ٶ0198هد/409وب٭يث ٔٹٻ ټ٩وـه ظح  و ة ،ٶ0190هد/409

 ،(5)ٶ0131هددد/499وب١ددؿ ودد٭وٖ سؽبد٨ددة سةٸو ددة يف سةټددؿٴه ودد ة  

                                                 

 .132َ( م 941-912ٓـ/ 330-300ابّ سٚاْ، املقتبؼ )هوشقبٞ ( 1

ٞ ظُاتٞ اهطبطٙٞ ٗأٗي ًّ زخى األُسهؼ ( 2 ٞ ٙطدع أقؤا  ىل تبٚو ٝ ًغطبٚ ٗٓٛ أغط

    ّ ٍٓ هـٕ فعـط  ىل     ًٍِٔ ستٌس بّ ٙسض بّ ستٌس اهٚفطُٛ اهـصٜ اختوـف ًـع ابـ عـ

األُسهؼ يف خالفٞ ٓؿاَ املؤٙس ٗخـسَ املِكـ٘ض بـّ أبـٛ عـاًط ٗملـا سـسثت اهفتِـٞ         

تػوٌ٘ا ك٘ضٝ دٚاْ ثٍ غلِ٘ا تاكطُا ٗتوعتٔا ضُـسٝ، ِٙعـط: ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ      

 ًٗا بعسٓا. 7/14; ابّ خوسْٗ، اهعط،  273-270، 3/113املغطب، 

بـّ أبـٛ عـاًط مل تتـأثط ًلاُتـٕ       ٓ٘ ستٌس بّ عبس املوم املعفط بّ ستٌس( 3

ًٕٓ اهـصهفا١ اهـ  تعاُٗـت ًـع اهجـ٘اض، ِٙعـط: ابـّ عـصاضٜ،          أٙاَ اهفتِٞ بػبر أ

 .3/133اهبٚاْ املغطب، 

 .3/133ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، ( 4

 =ِٙعط اهتفاقـٚى عـّ غـق٘ط ارتالفـٞ األً٘ٙـٞ يف األُـسهؼ: ابـّ اهـ٘ضزٜ،        ( 5
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وج١ؿؾت  ،شبم٬ث سٴادؾ ئ  ٘وس ٧ وؾو دت ظيد ج اذكت  ٌدؤها
وال ربٹددٟ ٰٵٹحدداا ٸّددٵعة  ،ال جكبٙاددا قسبٙددة ،سٴك اوددات يف  مبا اددا

 ،وٴٱددٻ ج٩ددك٪ بي دداا ٸ ا٨ىددات و ٘ٹدداٞ ٌؽّددية ؤددي١ة   ،ٸٍددعٰة
وسةټدؿٴه ؼددٲ ـٴدٯ ٰٵدل      ،وجٕٙكٶ بي اٹا ظكو   هٵيدة ِد٥ ب  

ٴ٭ؿٌبة جاا٠اً ويبؿ٪ ذبا ؼٙدك سٴ٩ دا  ٸدٻ ٰدٳ     ج٩٭ؿ ٸوسقؾها و٬وس٠ؿها س
وٰدداٺ ٸؿ  ددة  بددفب  وٲ سةٸددك ٔددٹٻ ظددؿوؾ ؾوٴددة بددم         ،(0)ِددو 
ئـ ٬اٸددث يف  ،و اددؿو  وبددا مل جددؿٶ ٘ددو دا زبددث ټ٩ددوـهٷ  ،(3()9)شاددوق

 Almeriaٸؿ  ددة سؾبك ددة
سٴددف ٻ  (5)ؾو ٵددة ٠ٵدد   ددؿ سٴ٩حيدداٺ سٴ١دداٸك   (4)

                                                                                                

ػـــاًطا٢ٛ ٗآخـــطْٗ، تـــاضٙذ اهعـــطب،    ; اه 321-1/317تـــاضٙذ ابـــّ اهـــ٘ضزٜ،   =

 .217-209م

 . 14عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف، م( 1

2 ) ٞ  بّ ستٌس بّ اهلل عبٚس بّ دٔ٘ض بّ ستٌس بّ دٔ٘ض اذتعَٛ أببِ٘ دٔ٘ض ُػب

اهلو  ً٘ىل بـين أًٚـٞ، قـاضت  هٚـٕ      عبسٝ أبٛ بّ اهغفاض عبس بّ عتٟٚ بّ اهغٌط

َ، 1043ٓـــ/435ٗفاتــٕ غــِٞ ض٢اغــٞ تططبــٞ بعــس اُتٔــا١ ارتالفــٞ األً٘ٙــٞ ٗكاُــت   

َ ستــٟ غــِٞ 1030ٓـــ/422ٗاغــتٌط بِــ٘ دٔــ٘ض يف سلــٍ تططبــٞ ًٗــا ظتاٗضٓــا ًــّ    

َ، ِٙعط اهتفاقٚى عّ زٗهٞ بين دٔـ٘ض: ابـّ سـعَ، ضغـا٢ى ابـّ سـعَ،       1069ٓـ/462

;  اذتٌٚـسٜ، دـصٗٝ املقتـبؼ،     608-2/602; ابّ بػـاَ، اهـصخ ٝ،    2/203-204

ــٞ املوــتٌؼ، م  29م ــّ  53-52املطاكؿــٛ، املعذــر، م ;  38; اههــ ، بغٚ ; اب

; ابـّ عـصاضٜ،    57-1/56; ابّ غعٚس، املغـطب،   34-2/30األباض، اذتوٞ اهػ ا١، 

ــطب،   ــاْ املغـــ ــٞ األضب،  187-3/185اهبٚـــ ــ٘ٙطٜ، ُٔاٙـــ ــّ  440-23/439; اهِـــ ; ابـــ

; عِاْ، زٗهـٞ  4/204; ابّ خوسْٗ، اهعط،  147-2/140ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، 

 .  30-20سهؼ، عكط اهط٘ا٢ف، ماربغالَ يف األُ

 .21عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف، م( 3

ٗٓٛ ًسِٙٞ أُسهػٚٞ ًّ أًاي ك٘ضٝ اهب ٝ تقع عوٟ غاسى اهبشـط، ِٙعـط:   ( 4

 . 267ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

ملا ٗتعت اهفتِٞ باألُسهؼ كاْ عوٟ املطٙٞ أسس اهفتٚـاْ اهعـاًطٙني ٙـسعٟ    ( 5

ــاْ   ــقو  ٗكــ ــح اهكــ ٞ   أفوــ ــِ ــاًطٜ غــ ــ اْ اهعــ ــٕ خــ ــّ فٔامجــ ــب  اهػــ  =كــ
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ا٫٘ ٠دؿب يف ٠ادؿ   ٠ٹٵوس ٠ٵد  جووديٟ ظدؿوؾ ؾوٴحداٷ ظحد  ٍبٵدث ٸ د       
و ٸددا لهدد  ))0 و٬ددؿ  ٌدداق ئ  ـٴددٯ سبددٻ ٠ددفسقو ب٭وٴددل ،(0)لهدد  سٴ١دداٸكو

وٸدا   (9)٨ٱاټث ٬ؿ سٸحؿت  ٘ ا  كبٵٱحدل ٸدٻ سؾبك دة ئ  ٌدا٘اة     ،...سٴ٩ح 
 ،(3)((... ٵياددا ئ  بياوددة وٸددا وقس هددا ئ  سٴ٩ددس ٸددٻ  وٲ ٠ٹددٳ ٘ٵيٙٵددة     

   .ټ٩وـه و٠ٵيل ٨اٺ ٸؿ  ة  بفب ٔٹٻ هفه سؾب ا٫٘ سٴا ؼ١ٕث ئ 
ئـ ؾ١٨دددل  ،و ادددؿو  ٺ لهددد  سٴ١ددداٸكو ٘ٹدددٟ يف  ٰردددك ٸدددٻ ـٴدددٯ  

ئ  ټ٩ددوـه ٨اِددٙؿٶ بادداؾ ه بددٻ  (4)٘ٹوظددل ئ  ٔددٷ ٸؿ  ددة ٤كټا٘ددة
٨ددؿسقت بدد  سٴٙددك٨  ٸ١كٰددة    ، ٸدد  ٤كټا٘ددة ( 5)ظاددون سٴّدد ااشي 

                                                                                                

َ ٗاختصٓا تاعـسٝ هـٕ يف ؾـطق األُـسهؼ ٗعٌـى عوـٟ حتكـِٚٔا        1014ٓـ/405=

َ خوفـٕ عوٚٔـا ظٓــ    1028ٓـــ/419ٗنـبطٔا ٗبِـا١ أغـ٘اضٓا، ٗبعــس ٗفاتـٕ غـِٞ      

اهعاًطٜ ٗاغـتٌط ستـٟ ًقتوـٕ عوـٟ ٙـس سبـ٘ؽ بـّ بـازٙؼ اهكـِٔادٛ غـِٞ           

; ابـّ األبـاض، اذتوـٞ     60-55عذـر، م َ، ِٙعـط: املطاكؿـٛ، امل  1037ٓـ / 429

ًٗـا بعـسٓا ; ابـّ ارتطٚـر،      2/194; ابّ غعٚس، املغطب،  90-2/78اهػ ا١، 

 . 173-158ًٗا بعسٓا ; عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف، م  130، م2أعٌاي األعالَ، ق

ظٓ  اهعاًطٜ ًّ ً٘اهٛ املِك٘ض بـّ أبـٛ عـاًط فـٓط  ىل ؾـطق األُـسهؼ أٙـاَ        ( 1

طٙٞ ًٗا داٗضٓا ًسٝ عؿط غِ٘ات ثٍ تتـى يف لطُاطـٞ    اهفتِٞ ٗسلٍ ًسِٙٞ امل

ــِٞ  ـــ/429غـ ــّ    1037ٓـ ــاز، ابـ ــين ًِـ ــّ بـ ــا ًـ ــٚططٝ عوٚٔـ ــٕ اهػـ ــا١ ستاٗهتـ َ أثِـ

 .217-216، م2ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تبعس عّ زاُٚٞ مخػٞ ٗعؿـطْٗ ًـٚاّل، ٗعـّ بوِػـٚٞ اثِتـاْ      ( 2

ط: اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ٗثالثْ٘ ًٚاّل، ٗٓٛ ًّ ًسْ ؾطق األُسهؼ، ِٙع

 .19-18; اهعصضٜ، تطقٚع األخباض، م 2/556

 .169-3/168اهبٚاْ املغطب، ( 3

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تعس ًّ أتسَ ًسْ ك٘ضٝ اهب ٝ  ش املػافٞ بٌِٚٔا غتٞ أًٚاي، ( 4

ٗٙؿق ًسِٙٔا ُٔط ٙقاي هٕ سساضٝ، ٗتعطف مبسِٙٞ اهٚٔ٘ز، ِٙعط: ابـّ لاهـر،   

; ابّ ارتطاط، اختكاض  547اهقعٗٙين، آثاض اهبالز، م;  14فطسٞ األُفؼ، م

 . 174 تتباؽ األُ٘اض، م

5 )  ٞ  =ٓ٘ بازٙؼ بّ سب٘ؽ بّ ًاكػّ بّ ظٙطٜ بّ ًِاز سلٍ ًسِٙـٞ لطُاطـ
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ٌددؿ ؿب ؼدداقز ٤كټا٘ددة ودد٭ٗ ٨ياددا لهدد  سٴ١دداٸكو ٬حدديدا وـٴددٯ ودد ة   
 .  (0)ٶ0137هد/499

سودحو  بداؾ ه ٠ٵد  سٴ٭ىدٷ سٴ٥كبدي ٸدٻ  ٸددٮ        و٠ٵ  ئذدك ـٴدٯ   
 ،(9)ٸؿ  ددة سؾبك ددة وٸددٻ ٔددٹ اا شيدداٺ و ٠ٹاؿبددا دبددا ٨ياددا ٸؿ  ددة  بددفب    

وسوحٹكت شياٺ و ٠ٹاؿبا جؿسق ٸٻ ٬اٳ بم ل كو ظح   وسؼك ٠ادؿ  
 ،و٨٭دؿ سٴ١ؿ دؿ ٸدٻ ٸ ا٘٭دل     ،٠ دؿٸا و٬دٟ سٴح٩ٱدٯ يف ؾوٴحدل     ،باؾ ه

ظداٰٷ   (3)ِٹاؾض وٸ اا ب١ٓ  ٠ٹاٲ ٰوقب شياٺ ٴّا  سؾب١حّٷ بٻ
ٶ ؼٵ٩ل ظ٩يؿه ٠اؿ س  بدٻ  0179هد/465وؾبا جويف باؾ ه و ة ،(4)سؾبك ة

يف جوودديٟ ټ٩ددوـه  (6)وٰدداٺ ٔدد١ي٩اً ٨ٙٹددٟ سؾب١حٹددؿ بددٻ ٠ادداؾ  ،(5)بٵ٭دد 
                                                                                                

َ، ِٙعــط: ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي 1072ٓـــ/ 465بعــس أبٚــٕ ٗاغــتٌط ستــٟ غــِٞ =

 .137-126; عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف،  233-230، 2األعالَ، ق

 . 167-3/166; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  35-34بوقني، اهتبٚاْ، مابّ ( 1

 .131-130عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف، م( 2

ٞ غِٞ ( 3 َ، ٗزخى يف اهفنت ٗامل٘ادٔات اهعػلطٙٞ 1051ٓـ/ 433سلٍ ًسِٙٞ املطٙ

ًع أًطا١ اهط٘ا٢ف، ٗهلِٕ متلّ ًّ احملافعٞ عوٟ ًسِٙتٕ ستٟ ٗفاتٕ تبٚى 

،  56املطاكؿٛ، املعذر، مَ، ِٙعط: 1091ٓـ/ 484غِٞ زخ٘ي املطابطني املطٙٞ 

; ابــــّ غــــعٚس، املغــــطب،  90-2/78; ابــــّ األبــــاض، اذتوــــٞ اهػــــ ا١،  96-97

 .191-190، م2; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق 2/195-203

; عِـاْ، زٗي اهط٘ا٢ـف،    285( ابّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م4

164-169 . 

َ ٗاغتٌط ستٟ زخ٘ي املطابطني 1072ٓـ/ 465ًسِٙٞ لطُاطٞ غِٞ  ت٘ىل سلٍ( 5

ــ٘يف غــِٞ  1090ٓـــ/ 483 هٚٔــا غــِٞ   َ، ِٙعــط: ابــّ غــعٚس،   1095ٓـــ / 488َ، ٗت

; ابــّ ارتطٚــر،   266-3/261; ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب،    2/108املغــطب، 

 .236-233، م2أعٌاي األعالَ، ق

ّ املعتهـس بـاهلل بـّ اهعـافط املؤٙـس      ٓ٘ أب٘ اهقاغٍ ستٌس املوقر باملعتٌـس بـ  ( 6

      ٞ  =بـاهلل ستٌــس بـّ  مساعٚــى بـّ عبــاز اهودٌـٛ سلــٍ زٗهـٞ  ؾــبٚوٚٞ ًـّ غــِ
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ب١ددؿ  ٺ  (0)٠ٵدد  ظىددا  ٸؿ  ددة ٤كټا٘ددة ٨اوددحو  ٠ٵدد  ٸؿ  ددة بياوددة  
 .  وقدبا سوحو  ٠ٵ  ٸؿ  ة  بفب سٴ٭ك اة ٸ اٹا (9) ؼف ٬ك٘اة

 اؿو  ٺ ٸؿ  ا بياوة و بفب ب٭يحا زبث ظٱٷ بم ٠ااؾ ظحد  ود ة   و
ب١دؿ ؾؼدوؿبٷ     Almoravides, Losب١ؿها شبٱدٻ سؾبكسبٙدوٺ   ،ٶ0190هد/484

ئـ ؾؼٵدداا سؾبكسبٙددوٺ  ،٬ك٘اددة ٸددٻ سالوددحيد  ٠ٵدد  بياوددة و بددفب وٌدد٭وقب 
٨ؽٕد١ث هدفه سؾبدؿٺ ٴٵعٱدٷ      ،ب٭ياؾب سٴ٭ا ؿ سؾبكسبٙي و  بٻ  بدي بٱدك  

وٰدداٺ ٨ددحط  ،...))0 ٠ٵدد٫ سبددٻ  بددي لقٞ ٠ٵدد  ـٴددٯ ب٭وٴددل و٬ددؿ ،سؾبكسبٙددي
سؾبدددكسبٙ  ٴ٭ك٘ادددة  دددوٶ سةقب١دددا  سٴراٴدددد ٸدددٻ ِددد٩ك وددد ة  قبدددٟ وضبددداټ   

ٖ      ،و قب١ٹةة  (4)وسؾبدؿوق وسٴّدؽ ب  ( 3)ذٷ ٨دحط بياودة و بدفب وظّدٻ سٴداد
ومل   ٭ٓ ٌداك ِد٩ك سؾبدفٰوق ظحد  مل  اد٫ البدٻ ٠اداؾ بٵدؿ          ،وٌ٭وقب

 .  (5)((...،٠ؿس ٬كٸوټة وئٌايٵية ئال و٬ؿ ٸٵٱل سؾبكسبٙوٺ ٸا
و ادددؿو  ٺ شيددداٺ و ٠ٹاؿبدددا سجىدددٹث باؿبدددؿو  يف بؿس دددة سٴ١ادددؿ      

                                                                                                

َ، 1091ٓــ/  484َ ستٟ زخ٘ي املـطابطني  هٚٔـا ٗاعتقاهـٕ غـِٞ     1068ٓـ / 461=

َ، ِٙعط: ابّ خاتاْ، 1095ٓـ/488ٗكاُت ٗفاتٕ بألٌات ًّ بالز املغطب غِٞ 

; اهعٌاز األقـفٔاُٛ، خطٙـسٝ    27-4عٚاْ، متال٢س اهعقٚاْ يف ستاغّ األ

 . 68-2/52; ابّ األباض، اذتوٞ اهػ ا١،  2/25اهقكط، 

 .96ابّ بوقني، اهتبٚاْ، م( 1

 .159، م2ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق( 2

ٙقع ٓصا اذتكّ يف مشاي ؾطق األُسهؼ،  ش ٙبعس عّ توعٞ ضباح ًطسوتني، ( 3

 .1/100ِٙعط: اضغالْ، اذتوى اهػِسغٚٞ، 

ٗضزت اهكــد ٝ كٌ٘نــع عِــس اهعــصضٜ يف ًِطقــٞ مشــاي ؾــطق األُــسهؼ،   ( 4

; اربساطــٞ،  24ٗعِــس ابــّ ارتطٚــر يف بوِػــٚٞ، ِٙعــط: تطقــٚع األخبــاض، م   

4/372. 

 .154األُٚؼ املططب، م( 5



84 

وٴ١ددٳ سٴىدداب يف ـٴددٯ  ١ددوؾ ٴكشددٳ وياوددي و٠ىددٱكو     ،سؾبكسبٙددي
ئـ ټ٭ددٳ ؼددٗ سؾبوسشاددة   ،فب ددٯ شبرددٳ بددأٸ هٷ  وودد٧ بددٻ جاٌدد٩   

سٴ١ىدددٱك ة ٸدددٟ سٴ ّددداق  ئ  ٸ ٙ٭دددة سٴر٥دددك سةوودددٗ سةټؿٴىدددي ئ  
هددد/ 511ئال  ٺ سةٸددوق سؼحٵ٩ددث ب١ددؿ و٨اجددل ودد ة  ،٘اددةسٴٍددٹاٲ ٸددٻ ٬ك

٨حٍدددصٟ سٴ ّددداق  ٠ٵددد  ل ددداؾب هصٹددداصبٷ ٠ٵددد  ٸ دددا٫٘       ،(0)ٶ0016
ٶ هداشٷ سٴ ّداق  سؾبحٹدرٵ  دبٹٵٱدة     0037هدد/ ٩٨539ي و ة ،سؾبىٵٹ 

وظدداوٴوس ٠ادوؾ وبددك سٴددوسؾو   ،ٸددؿ  ا  بدفب وبياوددة   ٬Castellaٍدحاٴة 
ه سٴ اك وٸ٭اوٸة  هايل شيداٺ  ئال  ٺ هٙوٲ سةٸٙاق وسقج٩اٞ ٸيا ،سٴٱا 

و٬دؿ ٠ٵد٫ ٠ٵد  ـٴدٯ بدٻ       ،ظاٲ ؾوٺ ـٴٯ ٨أٙكوس ئ  سالټىدعا  
وؼدكز سٴ١دؿو ؾٸدكه س  ج١دا  ئ  بٵدؿ سؾبىدٵٹ  يف       ))0 سٴ٭ٙاٺ ب٭وٴدل 
٨أشالت طبٵة ٸ داٷ سٴدوسؾو سٴٱدا  يف  ٠دده دب٭كبدة       ،شيً ٠كٸكٶ

ٸدا   و و١٬ث باؾبىٵٹ  ټٱا ة ِد٥كت يف شاټدب   ،...،ٸٻ بياوة و بفب
٨ٹددؿ  ،و٬دد  س  بحددوسيل ټددموٲ سؾبٙددك وئٰاابددل ٸددؿب ٸددٻ ٠ٍددك ٻ  وٸدداً   

وِدد ١وس  ،ومل ج٭ددؿق سؽبيددٳ سؾب٥دد ب ٠ٵدد  ٠اددوقه ئ  فبٵحدداٷ  ،سٴ دداك
وجدا١اٷ ٬ا دؿ    ،٨داټ٭ٟٙ ب١ٕداا و٤دك٪ ٸدٻ ٰداٺ ٨يادا       ،ٸ١اؾو ٴٵصدوسل 

 "ؾٸددكه س  ج١ددا "وسټّددك٦ سٴ١ددؿو  ،٨أِددا  ٸ دداٷ ٨ددوسقن ،شيدداٺ
 .  (9)((...،ٸٻ ٠ٹٳ  بؿب ٨أ٠صمه ب١ؿ  ٺ ٬اجٳ ظّٻ ٌايو٘ل

وٸىدددحاٳ ٠ادددؿ   ،ٶ0046هدددد/540ويف وبا دددة سٴ١ادددؿ سؾبكسبٙدددي وددد ة  
Almohadea, Losسؾبوظؿ ٻ

و٠ٵ  ئذك سٔٙكس  سةؤداٞ سٴ١اٸدة    ،(3)
                                                 

 .137ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م( 1

ــٍ ادتٌـــاْ،  ( 2 ّ    6/256ُعـ ــاْ، عكـــط املـــطابطني ٗامل٘ســـسٙ ، 1، ق; ِٗٙعـــط: عِـ

 .504م

كاُت بساٙٞ امل٘سسّٙ سطكٞ زِٙٚٞ ظٔطت يف بالز املغطب، تععٌٔا ستٌس ( 3

 =بــّ عبــس اهلل بــّ تــً٘طت املوقــر باملٔــسٜ، اهــصٜ ِٙتٌــٛ  ىل تبٚوــٞ ًكــٌ٘زٝ 
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٨٭ؿ سوح٥ٳ سٴ ّاق  هفه سةؤداٞ ٸدٻ  شدٳ سٴىديٙكب      ،يف سةټؿٴه
وٰاټددث هددفه سؾبدؿٺ زبددث ودديٙكب سةٸدد    ،٠ٵد  ٸددؿ  ا  بددفب وبياودة  

و٬دؿ ق   ټّداق  كبٵٱدة ٬ٍدحاٴة  ټدل ٸدٻ        ،(0)ؾبكسبٙي يبي  بدٻ ٤اټيدة  س
سؼبٱٹددة ٸااؾټددة يبيدد  بددٻ ٤اټيددة يف ٬ك٘اددة ٴيٱددوٺ وددؿسً بي دداٷ وبدد   

و دإؾو سػبم دة وـٴدٯ يف  وس دٳ      ،سؾبوظؿ ٻ ٠ٵ   ٺ  ٱدوٺ جاب١داً ؿبدٷ   
 وب١ددؿ  ٺ  ؾقٮ ٸٵددٯ ٬ٍددحاٴة سٴ٩وټىددو سٴىددابٟ     ،(9)ٶ0046هددد/540ودد ة

بحوودٟ  ( ٶ0057-0096هدد/ 591-559) Alfonso Raimudez(سٴىدٵيٙ  )
ئـ  ،ټ٩ددوـ سؾبوظددؿ ٻ سٌددحؿ يف ٸٙاٴاددة سبددٻ ٤اټيددة و ؼددف  ٕددي٫ ٠ٵيددل 

ذٷ ٘اٴادل   ،٘اٴال باٴح الٲ ٠ٻ  بفب وبياوة ٴ٭ا  سالوحٹكسق يف فباٴ٩حل
٨دحٷ ٴدل    ،(3)باٴحؽٵي ٠ٻ ٰوقب شياٺ بأٰٹٵاا  و  ٭وٶ دبٕا٩٠ة سػبم دة 

                                                                                                

اهطبطٙٞ، ٗتس غعٟ امل٘سسْٗ  ىل  ُٔا١ سلٍ املطابطني يف املغطب ٗاألُسهؼ، =

ـًـ  َ، 1146ٓـــ/541طاكـ غــِٞ ٗفعــاّل متلِــ٘ا ًــّ شهــم  ش زخوــ٘ا عاقــٌتٍٔ 

ٗأسلٌ٘ا غٚططتٍٔ عوٚٔا ثٍ عطٗا  ىل األُسهؼ، ملعٙس ًّ اهتفاقٚى ِٙعط: 

ًٗا بعـسٓا ; املطاكؿـٛ،    330ابّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م

 ًٗا بعسٓا.  172; ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م 149-143املعذر، م

ًٓـٕ، كـاْ     ٓ٘ عتٟٚ بّ عوٛ بّ لاُٚٞ ًّ تبٚ( 1 وٞ ًػ٘فٞ اهطبطٙـٞ، ٗلاُٚـٞ أ

عاضفــّا باهفقــٕ ٗاذتــسٙح، كٌــا كــاْ فاضغــّا ؾــذاعّا، أضغــوٕ األًــ  عوــٛ بــّ  

ٙ٘غف بّ تاؾفني  ىل األُسهؼ ٗمتلّ ًّ ت٘طٚـس األًـ٘ض فٚٔـا، ٗعـني ٗاهٚـّا      

َ، ِٙعط: 1147ٓـ/ 542عوٟ ًسِٙٞ بوِػٚٞ ثٍ عوٟ تططبٞ ٗكاُت ٗفاتٕ غِٞ 

ــر، م  ــٛ، املعذــ ــٍ    190-189املطاكؿــ ــطب، تػــ ــاْ املغــ ــصاضٜ، اهبٚــ ــّ عــ ; ابــ

 .41-40امل٘سسّٙ، م

; عِــاْ، عكــط املــطابطني  254-253، م2ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي األعــالَ، ق( 2

 .332، م1ٗامل٘سسّٙ، ق

; اهػـالٜٗ،   4/301; ابـّ ارتطٚـر، اربساطـٞ،     45اهه ، بغٚٞ املوتٌؼ، م( 3

 .332، م1، ق; عِاْ عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ 2/118االغتقكا، 
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وبياوددة وشيدداٺ ٰٵدداا يف طبدداؾ  وٰدداٺ ودديٙكصبٷ ٠ٵدد   بدفب  ،ٸدا  قسؾ 
 .  (0)ٶ0047هد/ 549سةو  و ة 

وش١ددٳ سبددٻ  بددي لقٞ ودديٙكب سٴ ّدداق  ٠ٵدد  هددفه سؾبددؿٺ يف ودد ة  
و٨ياا  ٠ٙدا يبيدا بدٻ ٤اټيدة ٸؿ  دة  بدفب وبياودة        ))0 ٶ ب٭وٴل0048هد/543

 .  (9)((وٸا وسالةا ٸٻ سؼبّوٺ ئ  سٴ ّاقس ٨ٹٵٱوها
ئـ  ،ؿ سٴ٩وټىدددو سٴىدددابٟئال  ٺ هدددفه سؾبدددؿٺ مل جاددد٫ ٘دددو دا يف  ددد  

و٬ؿ  ٌداق   ،(3)ٶ0050هد/ 546وك٠اٺ ٸا ٬اٶ سؾبىٵٹوٺ باوعشا٠اا و ة 
ذدٷ سودح١اؾها سؾبىدٵٹوٺ ب١دؿ ـٴدٯ       ،...))0 سبٻ سةذد  ئ  ـٴدٯ ب٭وٴدل   

٨عّك سٴىٵٙ   ،...))0 ٰٹا ٠ٵ٫ سبٻ  بي لقٞ باٴ٭وٲ ،(4)((...،ٸ اٷ
سٴىدددٵٙ  ٠ٵددد   بدددفب وبياودددة وٰددداٺ ٬دددؿ ٸٵٱاٹدددا ٨أؼدةدددا ٸدددٻ     

 .  (5)((...اقسسٴ ّ
و اؿو  ٺ سٔدٙكس  سةؤداٞ يف ٸ ٙ٭دة ٌدك٪ سةټدؿٴه ٬دؿ ؼدؿٸث        

 ً سٴدفو ذداق يف    (6) ١ٓ سٴٍؽّيات وٸ اٷ فبٹؿ بٻ و١ؿ بٻ ٸدكؾټي

                                                 

; اهِ٘ٙطٜ، ُٔاٙٞ األضب،  364ابّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م( 1

 .335-334، م1; عِاْ عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق 22/413

 . 263األُٚؼ املططب، م( 2

 .2/122; اهػالٜٗ، االغتقكا،  193ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م( 3

 .364ضٙذ، ماألُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتا( 4

 .193األُٚؼ املططب، م( 5

ٗٓ٘ أسس اهج٘اض يف ؾطق األُسهؼ بعس نعف املطابطني يف ُٔاٙٞ زٗهـتٍٔ،  ش  ( 6

اًتس غوطإُ  ىل لطُاطٞ ثّ اقطسَ بامل٘سسّٙ ٗسسثت ً٘ادٔات عسٝ بني 

ٓـ/ 567اهططفني اُتكط يف بعض ًِٔا ٗخػط اهبعض اآلخط  ىل أْ ت٘يف غِٞ 

لجطٝ ادتـ٘اضٜ ٗاهقٚـاْ، ِٙعـط: املطاكؿـٛ، املعذـر،      َ ٗكاْ ً٘ق٘فّا ب1171

 .  127-2/122; ابّ ارتطٚر، اربساطٞ،  177-176م
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وزبداٴ٧ ٸدٟ سٴ ّداق  و ؼدف  وودٟ       ،هفه سؾب ٙ٭ة ٠ٵ  سؼبٱدٷ سؾبوظدؿو  
ټ٩ددوـه ٠ٵدد  ظىددا  سؾبىددٵٹ  وشبٱددٻ ٸددٻ سٴىدديٙكب ٠ٵدد  شيدداٺ و بددفب    

0 و٬ددؿ  ٌدداق ئ  ـٴددٯ بددٻ سؽبٙيددب ب٭وٴددل  ،(0)ٶ0059هددد/554وبياوددة ودد ة 
٨ح٥ٵدب ٠ٵد  شيداٺ     ،وزبكٮ فبٹؿ بدٻ ٸدكؾټيً ئ  بددؾ سؾبوظدؿ ٻ    ))

 .  (9)((...،554ذٷ ئٌايٵية ٠اٶ  ،وټالٲ ٬ك٘اة ،و٘ا٠ث ٴل بياوة ،و بؿب
و  فبٹددؿ بددٻ ودد١ؿ بددٻ ٸددكؾټيً ٠ٵدد  شيدداٺ و ٠ٹاؿبددا ِدداكه 

ئـ سج٩د٫   ،واً ٌصا٠اًوٰاٺ سبٻ ةٍٯ ٨اق ،(4)(3)ئبكسهيٷ بٻ ةٍٯ
هددو وسبددٻ ٸددكؾټيً ٠ٵدد  ٔددٷ ٸؿ  ددة ٤كټا٘ددة وسوددحٙا٠وس ٸددٻ همٌبددة     

 قودددٵوس ٬دددوب ٰدددا ب   ئال  ٺ سؾبوظدددؿ ٻ ودددك٠اٺ ٸا  ،سؾبوظدددؿ ٻ ٨يادددا 
و٠ٵد  ئذدك ـٴدٯ سټىدعب      ،وشبٱ دث ٸدٻ همٌبدة سؼبٵدي٩      ،ؾبوسشاحاٷ

و٬ددؿ ال٬دد   هددٳ  بددفب ٸددٻ سبددٻ    ،(5)ئبددكسهيٷ بددٻ ةٍددٯ ئ  شيدداٺ 

                                                 

 .2/126ابّ ارتطٚر، اربساطٞ، ( 1

; ِٗٙعط أٙهّا: ابّ أبـٛ قـاسر اهكـالٝ، تـاضٙذ      261، م2أعٌاي األعالَ، ق( 2

 . 110-109املّ باربًاًٞ، م

غوٍ دسٖ عوٟ ٙس أسس ًو٘ن ٓ٘  بطآٍٚ بّ ستٌس بّ ًفطز بّ ٌٓؿم أ( 3

بين ٓـ٘ز، ٗعِـسًا انـططبت األسـ٘اي يف أٗاخـط عٔـس املـطابطني اتكـى بـأً           

ؾطق األُسهؼ ستٌس بّ ًـطزُٚـ ٗقـآطٖ عوـٟ ابِتـٕ، ٗتـاز ادتٚـ٘ف ًعـٕ        

َ زخى لطُاطٞ ٗٓعَ 1161ٓـ/557ٗكاْ ؾذاعّا ؾسٙسّا ساز اهبأؽ، ٗيف غِٞ 

ٍ  ْ عالتتــٕ غــا١ت بــابّ    امل٘ســسّٙ يف ًعطكــٞ ًــطز اهطتــاز ًٗجــى بٔــٍ، ثــ       

ًطزُٚـ بعس أْ طوق ابِتٕ اُهٍ ابّ ٌٓؿـم  ىل امل٘سـسّٙ ُلاٙـٞ بكـٔطٖ     

َ، ِٙعط: ابّ ارتطٚر، 1175ٓـ/571ٗاغتٌط يف ٗال٢ٕ هلٍ ستٟ ٗفاتٕ بعس غِٞ 

 . 303-1/296; اربساطٞ،  262-259، 2أعٌاي األعالَ، ق

 .74ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م( 4

ّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، مل( 5 ّ شهم ِٙعط: اب عٙس ًّ اهتفاقٚى ع

 .77-74; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م 373-372اهتاضٙذ، م
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ويف قوس ددة ئوبددٷ زبكٰددوس ٔددؿه ١٨ٹددٳ  ،ٜٵٹددة ةٍددٯ سةـ  بىدداب
٠ٵدد  ټ٩ددي ب١ددٓ وشاا اددا ٸددٻ ٠ٍدد ب بددم  ١ٹددك وظدداه سٴددا١ٓ    
سآلؼددك كبددا سٔددٙك ب١ٕدداٷ ئ  سٴ ددموض ئ  ئٌددايٵية ؼو٨دداً ٸددٻ بٍٙددل  

 .  (0)ٶ0069هد/558وٰاٺ ـٴٯ يف ظؿوؾ و ة 
ئال  ٺ ئبدددكسهيٷ بدددٻ ةٍدددٯ مل  ىدددحٹك ٘دددو دا يف وال دددل البدددٻ  

 ،ٶ0066هدد/ 569وسټٕٷ ئ  سؾبوظدؿ ٻ ود ة    ،ئـ سټ٫ٍ ٠ ل ،ٸكؾټيً
و ؼف سبٻ ٸكؾټيً ذباطبة ٸ ا٫٘ ټ٩وـ سبٻ ةٍٯ سٴفو سودح صؿ  

وجوشادوس ئ  ٬ك٘ادة    ،باؾبوظؿ ٻ وٰوټوس طبي١اٷ ٬وب ٠ىٱك ة ٰا ب
 Quesadaوٸ اا ئ  ٸؿ  ة ٬يٙاشدة 

وشبٱ دوس   (3)سٴوس١٬دة ٌدك٪ شيداٺ    (9)
سؾبوظدؿو  بدي  ١٭دو     و٬ؿ و  ٠ٵيادا سؽبٵي٩دة    ،ٸٻ سالوحيد  ٠ٵياا

سبٻ ةٍٯ وـٴدٯ  ( ٶ0084-0069هد/581-558) وو٧ بٻ ٠اؿ سؾبإٸٻ
وبدفٴٯ ٨داٺ    ،(4)ٶ0075هد/570ٶ وب٭ي ٨ياا ظح  و ة0069هد/565و ة 

 .  ٸؿ  ة  بفب  ِاعث زبث سؼبٱٷ سؾبوظؿو
و اؿو  ٺ ٸؿ  ة  بفب ٠اٌث هاؾ ة ب١يدؿب ٠دٻ سٴحدوجكست سٴؿسؼٵيدة     

 ظحدد  بؿس ددة سٴ٭ددكٺ سٴىددابٟ سؿبصددكو/   وسؽباقشيددة سؾبحٹرٵددة باٴ ّدداق  
                                                 

 .2/660ابّ عبس املوم املطاكؿٛ، اهصٙى ٗاهتلٌوٞ، ( 1

ٗتوفغ أٙهّا تٚذاطـٞ، ٗٓـٛ ًسِٙـٞ أُسهػـٚٞ ًـّ أعٌـاي دٚـاْ، اذتٌـ ٜ،         ( 2

 .488عطاض، ماهطٗض امل

ملعٙس ًّ اهتفاقـٚى ِٙعـط: ابـّ أبـٛ قـاسر اهكـالٝ، تـاضٙذ املـّ باربًاًـٞ،          ( 3

ًٗـا بعـسٓا، ابـّ ارتطٚـر،      176ًٗا بعـسٓا ; املطاكؿـٛ، املعذـر، م    413م

، 2; عِــاْ، عكـط املـطابطني ٗامل٘ســسّٙ، ق   263-262، م2أعٌـاي األعـالَ، ق  

 .148-147; دابط، بِ٘ ًطزُٚـ، م  51-48م

 .127-1/126رتطٚر، اربساطٞ، ابّ ا( 4
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٩٨ي هفه سٴىد ة   ،ٶ0919هد/616وباٴحعؿ ؿ و ة ،سٴراٴد ٠ٍك سؾبيدؾو
 ؼدددف سٴ ّددداق  سةودددااٺ بم ددداؾب هصٹددداصبٷ ٠ٵددد  سؾبدددؿٺ سةټؿٴىدددية    

 ٗ -553)ئـ ٬داٶ ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة سٴ٩وټىدو سٴرداٸٻ      ،والويٹا سٴر٥ك سةوود
 ،ةبٍددٻ سؿبصٹددات ٠ٵدد  ٸ ددا٫٘ ٍبدداٲ ٬ك٘ادد   ( ٶ0904-0058/هددد600

وجٱدكق   ،وسټحىد٧ لقو٠ادا وؼدك   قسٔدياا     ،٨ىاق بارباه ٰدوقب شيداٺ  
 .  (0)ٶ0901هد/617ـٴٯ   ٕاً و ة

-0098هد/ 601-595)و٠ٵ  ئذك ـٴٯ شام سؽبٵي٩ة سٴ اِك سؾبوظؿو
وؼددكز ب٭وسجددل ٸددٻ ٸؿ  ددة ئٌددايٵية    ،ظبٵددة ٠ىددٱك ة ٰددا ب ( ٶ0903

اق  يف وٰداٺ سٴٵ٭دا  بي دل وبد  سٴ ّد      ،ذٷ وداق ٍبداالً   ،٨أبفب وبياوة
وٰاټددث ټحيصددة سؾب١كٰددة  ،ٶ0909هددد/619ودد ة (9)ٸؤددٟ  ١ددك٦ باٴ١٭ددا 

و٠ٵدد  ئذددك هددفه   ،همٌبددة سػبدديً سؾبوظددؿو و٬حددٳ  ٠ددؿسؾ ٰددا ب ٸ دداٷ  
ومل  ١ؿ يف ٸ٭ؿوق ؾوٴة سؾبوظؿ ٻ ظبا دة   ،سؾب١كٰة ج٥  ٸيمسٺ سٴ٭و 

 .  (3)سٴر٥وق سةټؿٴىية ٸٻ هصٹات سٴ ّاق 
راٸٻ الودحرٹاق سٴ ّدك ئ    وب١ؿ ـٴٯ واق ٸٵٯ ٬ٍحاٴة سٴ٩وټىو سٴ

٨ادؿ  دبؿ  دة بياودة     ،ٸؿ  ا  بفب وبياوة سٴ٭ك اح  ٸدٻ ٸو٬دٟ سؾب١كٰدة   
 ،و٬حٳ ٸ١ٝٷ ٸٻ وشدؿ ذبدا و ظدك٪ ؾوقهدا وؼدك  ٸىدصؿها سػبداٸٟ       

و٬ددؿ سشحٹددٟ ٨ياددا ٠ددؿؾ ٰددا  ٸددٻ      ،ب١ددؿها ټددمٲ ٠ٵدد  ٸؿ  ددة  بددفب    

                                                 

; أؾــبار، تــاضٙذ األُــسهؼ،    284، م2عِــاْ، عكــط املــطابطني ٗامل٘ســسّٙ، ق   ( 1

2/607. 

ٗٓــ٘ ًلــاْ ٙقــع بــني ًــسِٙ  دٚــاْ ٗتوعــٞ ضبــاح، ِٙعــط: اذتٌــ ٜ، اهــطٗض   ( 2

 .416املعطاض، م

هوٌعٙــس ًــّ اهتفاقــٚى ســ٘ي ًعطكــٞ اهعقــاب ِٙعــط، املطاكؿــٛ، املعذــر،  ( 3

; ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي   417-416ٜ، اهــطٗض املعطــاض، م ; اذتٌــ  230م

 ًٗا بعسٓا.  491; اذتذٛ، اهتاضٙذ األُسهػٛ، م270، م2األعالَ، ق
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 ٨عاِدكها ذدذدة   ،سؾبىٵٹ  سٴ٩اق ٻ باإٔدا٨ة ئ   هدايل بياودة و بدفب    
و ؼدف ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة     ،ذٷ ؾؼٵاا ٠ وب ٨٭حٳ وودا  و٤د ٷ   ،٠ٍك  وٸاً

٨ٱاټث هفه  ٌؿ ٠ٵد  سؾبىدٵٹ     ،ٸٻ سٴ ىا  وسٴّاياٺ  ٠ؿسؾسً ٰا ب
و٬دؿ ٬دؿق  ٌدااغ ٠دؿؾ ٬حٵد  سؾبىدٵٹ  يف ٸؿ  دة  بدفب          ،(0)ٸٻ سؿبمٌبدة 
 ٸا ٠ اٺ ٨فٰك  ٺ ٸٻ ٬حٳ وويب ٸٻ  هٳ  بدفب ټ٭ددا    ،(9)بىح   ٴ٩اً

 .  (3) ّكسټية دبا ة  ٴ٠٧ٻ سٴكوس ة سٴ
و٬ؿ ٠ٵ٫ سبٻ  بي لقٞ ٠ٵ  سة٠ٹاٲ سٴوظٍية سٴا ٸاقوداا ٸٵدٯ   

وؾبددا ٨ددك٢ سٴ٩وټىددو  ))0 ٬ٍددحاٴة سٴ٩وټىددو سٴردداٸٻ يف ٸؿ  ددة  بددفب بدداٴ٭وٲ  
سٴراٸٻ ٴ١ ل س  ٸٻ و١٬ة سٴ١٭ا  وداق ئ  ٸؿ  دة  بدفب ٨ؿؼٵداا ٠ٵد       

وٸدٻ   ،٥ سًسؾبىٵٹ  باٴىي٧ ٠ وب ٨ٵٻ يبي ٨ياا ـٰدكسً ٰدا سً وال ِد   
ب١ؿها مل  مٲ ٌبٵٯ بدؾ سةټدؿٴه بٵدؿسً ب١دؿ بٵدؿ ظحد  سودحوال ٠ٵد         

ومل  ،طبيٟ ٬وس٠ؿها ومل  ا٫ بأ ؿو سؾبىدٵٹ  ٸ داا ئال سٴ دمق سٴيىد     
 ،...، ددو٩٬اٷ ٠ٵدد   ؼددف جٵددٯ سٴا٭١ددة ئال ظبا ددة س  ٠ددم وشددٳ ؿبددا    

و ٭دداٲ  ټددل مل  ادد٫ ٸددٻ ٸٵددوٮ سٴددكوٶ سٴددف ٻ ظٕددكوس و١٬ددة سٴ١٭ددا         
 .  (4)((ئال ٸات يف جٵٯ سٴى ة ب١ي اا وؾؼوٲ  بفب

بددٳ  ،و اددؿو  ٺ سػبدديً سٴ٭ٍددحايل مل  ادد٫ يف سؾب ددا٫٘ سٴددا ٨حعاددا
سټىددعب ٸ دداا ٨ددوقسً ئ  ٸؿ  ددة ٘ٵيٙٵددة وـٴددٯ ةودداا  ٠ددؿب ـٰكهددا   

 ودداؾت و٬ددؿ ،جح٩ددا٬ٷ ٰاټددث سٴحٹددو ٻ ٸّددا٠ب وٴٱددٻ0 ٠ دداٺ ب٭وٴددل 

                                                 

 .323، م2; عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق 230املطاكؿٛ، املعذر، م( 1

 .124-2/123تاضٙذ األُسهؼ، ( 2

 . 323، م2عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق( 3

 .240املططب، م األُٚؼ( 4
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 ، دا ٷ باٴ٥   دؿ اٷ  سٸدحألت  سٴدف ٻ  ،سٴٝا٨ك سػبيً ش وؾ ب  سٴ٩ؤ 
 وج٩١دٻ  ،سؼبدكسقب  سٌدحؿسؾ  شدكس   ٸدٻ  بي اٷ سٴوبا  باټحٍاق سٴٙاٸة ٰاټث ذٷ

 ٬دوسصبٷ  يف سٴ ّداق   سؾبٵدوٮ  ٨اقجدؿ  ،سٴوؾ اٺ جٵٯ ذبا ٤ّث سٴا سػبرد
 يٸٵدددوٰ ٸوٰدددب يف ٬ٍدددحاٴة ٠اِدددٹة ٘ٵيٙٵدددة وؾؼٵدددوس ،سٴٍدددٹاٲ مبدددو

 06 دوٶ   ٥دؿو   ٺ وج٭كق ،باٴ ّك سبحااشاً سٴٍٱك ِٵوست و ٬يٹث ،ٔؽٷ
 يف بددل يبح٩ددٳ ٬وٸيدداً ٠يددؿسً ،سٴ ّددك ٨يددل زب٭دد٫ سٴددفو سٴيددوٶ وهددو ، وٴيددل

 .(0)سٴّٵيب ٩ٜك ٠يؿ و ىٹ  ،٬ٍحاٴة  مبا  ووا ك ٘ٵيٙٵة
 هددد601وب١ددؿ ٸو١٬ددة سٴ١٭ددا  جددويف سؽبٵي٩ددة سٴ اِددك سؾبوظددؿو ودد ة    

٨حددو  ب١ددؿه سب ددل  وودد٧ سؾب حّددك بددا  وسوددحٹك يف سؼبٱددٷ   ،ٶ0903/
ً ٠اؿ سٴوسظدؿ بدٻ  وود٧    ٨اا ٟ  هٳ ٸكسٰ ،ٶ0993هد/691ظح  و ة

١٨اقْ بي١حدل سبدٻ  ؼيدل    ( ٶ0994-0993هد/ 690-691)بٻ ٠اؿ سؾبإٸٻس
 بو فبٹؿ ٠اؿ س  بٻ  ١٭و  سؾب ّوق سٴفو ٰداٺ وسٴيداً ٠ٵد  ٸؿ  دة     

و٬ؿ ؾ٠ا سةؼ   ٌدياغ سؾبوظدؿ ٻ ئ  بي١حدل ٨دحٷ ٴدل ـٴدٯ        ،(9)ٸكوية
 ،ٶ(0996-0994هدددد/ 694-690)وجٵ٭دددب باٴ١ددداؾٲ  ،ٶ0994هدددد/690وددد ة

٨أِدداط ٴٵؿوٴددة   ،وودداق ئ  ٸؿ  ددة ئٌددايٵية و ؼددف يف جددؿب  ظٱٹددل   
ئال  ٺ  ،سؾبوظؿ ة ؼٵي٩دح   ظدؿةا يف ٸدكسًٰ وسآلؼدك يف ئٌدايٵية     

ـٴٯ  ٺ سبٻ ٠ٷ  سٴ١داؾٲ  بدو فبٹدؿ     ،سةٸوق مل ج حاي ئ  هفس سؼبؿ
٠اؿ س  بٻ فبٹؿ بٻ  وو٧ بٻ ٠اؿ سؾبإٸٻ ؼٵٟ بي١ة سٴ١اؾٲ وؾ٠دا  

وكبددا ٠ددمل ـٴددٯ ٘ا٠ددة  هددٳ شيدداٺ و بددفب   ،ٴ ٩ىددل ؼٵي٩ددة ٴٵٹوظددؿ ٻ
وٴ٭ب باٴاياوي ةټل سسبفها ٸ٭كسً ٴل وقسودٳ ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة     ،وبياوة ٴل

                                                 

ــسّٙ، ق  ( 1 ــطابطني ٗامل٘سـ ــط املـ ــبار، تـــاضٙذ      323، م2عكـ ــّا: أؾـ ; ِٗٙعـــط أٙهـ

 .2/124األُسهؼ، 

ٗٓٛ أسـس ًـسْ ؾـطق األُـسهؼ، ًٗـّ ًـسْ كـ٘ضٝ تـسً  بِآـا األًـ  عبـس            ( 2

 .539اهطمحّ اهجاُٛ ٗاختصٓا زاضّا هوعٌاي، اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م
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 ٙٵدب  ( ٶ0959-0907هدد/  604- 651)  ٨Fernando IIIكټاټدؿو سٴراٴدد   
 ،سؽبٕوٞ وسٴٙا٠ة ٴل ٸ٭ابٳ ٸىدا٠ؿجل يف سٴحّدؿو ٴٵ٭دوست سؾبوظؿ دة    

ٱدٻ سٴاياودي دبىدا٠ؿب    و١٨دا هاشٷ سػبيً سؾبوظدؿو ٸؿ  دة  ااودة وشب   
 .  (0)سٴ ّاق  ٸٻ همٌبحاٷ

 ،و اددؿو  ٺ سٴاياوددي  ؼددف  ٙٹددٟ بٕددٷ ٸ ددا٫٘  ؼددك  ئ  ټ٩ددوـه 
ؿبفس  قوٳ ٬وسجل دبىا٠ؿب ٬وست ٬ٍحاٴة بارباه ٸؿ  دة ٬يصا٘دة يف ود ة    

ب١ددؿها شبٱددٻ سٴاياوددي   ،وشبٱ ددوس ٸددٻ سٴىدديٙكب ٠ٵياددا  ،ٶ0995هددد/699
ّددوٺ سٴوس١٬ددة بدد  دبىددا٠ؿب ظٵ٩ا ددل سٴ ّدداق  ٸددٻ ئؼٕدداٞ ٸ١ٝددٷ سؼب

 .  (9)ٸؿ  ا ئٌايٵية و٬ك٘اة
و٠ٵ  ئذك ـٴٯ ٘ٵب ٸٵٯ ٬ٍحاٴة ٸٻ سٴاياوي  ٺ  ىدٵٹل ب١دٓ   

 ،٨وس٫٨ سٴاياوي و ٠ٙاه ٰدٳ ٸدٻ بياودة و٬يصا٘دة     ،سؾب ا٫٘ وسؼبّوٺ
و٨يادا  ٠ٙدا سٴاياودي     ،...))0 و٬ؿ  ٌاق سبدٻ  بدي لقٞ ئ  ـٴدٯ ب٭وٴدل    

٨٭دؿ ش١دٳ ـٴدٯ يف ود ة       ٸا سؼبٹ و ،(3)((بياوة و٬يصا٘ة ٴٵ ّاقس
 سٴدكوٶ  ٸٵٯ ووحٹا ة و٠ٍك ٻ ذدخ و ة ويف))0 ٶ ب٭وٴل0996هد/693

 .  (4)((...،ظصحاا ـو ٸٻ ٠ك٨ة  وٶ يف بياوة
                                                 

، 2; عِاْ، عكـط املـطابطني ٗامل٘سـسّٙ، ق    121اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 1

ـ ; اهسضٗٙـ ٗاهعوٚاٜٗ، زضاغات يف تاضٙذ املسْ األُسهػٚٞ)الضزٝ   353ـ   352م

 . 149-145أغت٘ضتٞ(، م ـبٚاغٞ 

; ابـــّ عـــصاضٜ، اهبٚـــاْ املغـــطب، تػـــٍ      122اذتٌـــ ٜ، اهـــطٗض املعطـــاض، م  ( 2

 .273; ابّ أبٛ ظض، األُٚؼ املططب، م 271امل٘سسّٙ، م

 .273األُٚؼ املططب، م( 3

ــاض، م( 4 ــطٗض املعطــ ــسضٗٙـ    121اهــ ــٞ: اهــ ــّ غــــق٘ط بٚاغــ ــّا عــ ــط أٙهــ ; ِٙعــ

أغــت٘ضتٞ (،  ـبٚاغــٞ      ـٗاهعوٚــاٜٗ، زضاغــات يف تــاضٙذ املــسْ األُسهػــٚٞ )الضزٝ      

 .  150-149م
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 ٸددا ٸؿ  ددة  بددفب ٨اوبددا ٜٵددث زبددث سؼبٱددٷ سإودددٸي ٨يٹددا  اددؿو   
ً      ،ٴا١ٓ سٴو٬ث ب١دؿ   (0)وٴ١ٵاا ظ ٱٹث ٸدٻ ٬ادٳ  ودكب بدم ٸدكؾټي

وهددفس ٸددا ٌبٱددٻ  ٺ  ،هددفه سؾبددؿبسٔددٹعدٲ وددٵٙة سؾبوظددؿ ٻ ؼدددٲ  
بدداؾق سٴددك يه  بددو    ،...))0 ټىحٍدد٩ل ٸددٻ ټددُ سبددٻ سؽبٙيددب ئـ ٬دداٲ    

٨ؿؼٵدداا  ددوٶ  ،ٸددٻ ٸىددح٭كب  وٸةددف دبؿ  ددة  بددفب (3)باٵ ىددية  (9)طبيددٳ
وودٱٻ سٴ٭ّدك و ؼدف     ،هدد 696سالذ   سٴىاؾن وسٴ١ٍك ٻ ٴ٩ّك ود ة 
 .  (4)((...،سٴاي١ة ٴ ٩ىل  وٲ قبيٟ سةوٲ ٸٻ سٴى ة

ؼك و٭وٖ ٸؿ  ة  بفب بيؿ سٴ ّاق  ٴا١ٓ سٴو٬ث هدو  و اؿو  ٺ جأ

                                                 

اختوفــت اآلضا١ يف بٚــاْ ُػــر بــين ًــطزُٚـ ٗأقــ٘هلٍ، ٗٓــى ٓــٛ عطبٚــٞ أَ     ( 1

ًـطزُٚـ عطبــّا، ُٗػـبٍٔ  ىل تبٚوـٞ دــصاَ أٗ    ُكـطاُٚٞ، ٗتـس عـس بعهــٍٔ بـين     

تبٚوٞ جتٚر اهعطبٚتني اهٌِٚٚتني، بٌِٚا شٓبت املطادع اذتسٙجـٞ  ىل أْ بـين   

ًطزُٚـ ٍٓ ًّ أق٘ي ُكطاُٚٞ، ٗأٍُٔ أغوٌ٘ا بعس فتح األُسهؼ كٌـا ٓـ٘   

، 232ساي اهلج  ًّ غلاْ توـم اهـبالز، ِٙعـط: ابـّ االبـاض، اذتوـٞ اهػـ ا١،        

; ابــّ ارتطٚــر، اربساطــٞ،  12/125 ، غــ  أعــالَ اهِــبال١، ; اهــصٓ 317، 310

;  534; طق٘ف، تاضٙذ املػوٌني، م 3/533; أضغالْ، اذتوى اهػِسغٚٞ،  2/70

 ًٗا بعسٓا.  41دابط، بِ٘ ًطزُٚـ، م

ٓ٘ أب٘ مجٚى ظٙاْ بّ أبٛ اذتٌالت ًسفع بّ أبٛ اذتذاز ٙ٘غـف بـّ غـعس    ( 2

َ 1229ٓـ/ 626وِػٚٞ، ثٍ ثاض يف غِٞ بّ ًطزُٚـ كاْ تا٢سّا ألعِٞ ارتٚى بب

ٗاغت٘ىل عوٚٔا ٗٓطب ساكٌٔا امل٘سسٜ أبٛ ظٙس، ٗبقٛ ساكٌّا عوٟ بوِػٚٞ 

َ، 1270ٓــ/  668َ، ٗت٘يف غـِٞ  1238ٓـ/ 636ستٟ غق٘طٔا بٚس اهِكاض٠ غِٞ 

; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ،  310، 2/262ِٙعط: ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، 

 . 273-272، م2م

ٗٓٛ  سس٠ ت٘اعس ؾطق األُسهؼ املٌٔٞ، غٔوٚٞ كج ٝ ارت ات، ِٙعط: ابّ ( 3

; ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوـساْ،   16لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

 .85م

 . 272، م2أعٌاي األعالَ، ق( 4



94 

بىدداب سؾب ا٨ىددة بدد  ٸٵددوٮ سوددااټيا ٠ٵدد  س٬حىدداٶ ٸ ددا٫٘ سٴ ٩ددوـ يف       
 ٸٵددٯ( ٶ0976-0903هددد /675-601)سةوٲ ؼداٌب  ٨٭ددؿ ٰدداٺ  ،سةټدؿٴه 

 سٴحاودٟ  و ٴ٩وټىدو  ،٬ٍدحاٴة  ٸٵدٯ  سٴراٴدد  و٨كټاټدؿو  ، Aragon قسشوٺ
 ٌدال  ٸدٻ  ٸ ٙ٭دة  كٸّدا   ٠ٵد   ،ٸ اٷ ٰٳ  ىيٙك ، Leonٴيوٺ ٸٵٯ

 ،سٴٍددك٪ ټاظيددة ٸددٻ ٸّددا كها ٠ٵدد   ىدديٙك وٺ٤دد قس ٨ٹٵددٯ ،سػبم ددكب
ٗ  ټاظيدة  ٸٻ ٸّا كها ٠ٵ   ىيٙك ٬ٍحاٴة وٸٵٯ  ٴيدوٺ  وٸٵدٯ  ،سٴوود
َ   ك٬دب  ٸ داٷ  وٰدٳ  ،سٴ٥دك   ټاظية ٸٻ ٸّا كها ٠ٵ   ىيٙك  سٴ٩دك

 ،سٴ٩ح ددة ٸم٬حدداا سٴددا( سةټددؿٴه)سٴ٩ك ىددة ٠ٵدد  ٴدټ٭ٕدداْ سؾبوسجيددة
 زبددث ٬وس٠ددؿها ٸ١ٝددٷ و ٔددعث ،سؼب٭ي٭يددة ٞسٴددؿ٨ا ووددا ٳ و٨٭ددؿت

   .  (0)سؾبحع٩م سٴ٭وو سٴ١ؿو قظبة
وؾبددا ٰاټدددث  بدددفب ٬دددؿ و١٬دددث زبددث ټ٩دددوـ  بدددي طبيدددٳ ل ددداٺ  ٸددد    

يف ٌك٪ سةټؿٴه ٴدفٴٯ مل  ٭دؿٶ ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة ٠ٵد         Valenciaبٵ ىية
وٰداٺ ٸٵدٯ    ،ٸااطبحاا ةٺ ٌك٪ سةټؿٴه ٔٹٻ ظّة كبٵٱدة  قس٤دوٺ  

ٸٍدد٥والً حبٹٵددة ٠ىددٱك ة ( ٶ0999هددد/696  و يف) قس٤ددوٺ يف هددفس سٴو٬ددث
 Mallorcaٰا ب  قوٵاا ٴدوحيد  ٠ٵ  شم كب ٸيوق٬ة

(9()3)  . 
ئال  ٺ ٸؿ  ددة  بددفب مل جىددحٹك ٘ددو دا بيددؿ  بددي طبيددٳ ل دداٺ ٨٭ددؿ 
ٜاك ٸ ا٨ه  ؼك ٴل يف ٌدك٪ سةټدؿٴه وهدو فبٹدؿ بدٻ  وود٧ بدٻ        

                                                 

 .399، م2عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ ق( 1

غـبعْ٘ ًـٚاّل، ِٙعـط:     ٗٓٛ دعٙطٝ يف ؾطق األُسهؼ بِٚٔا ٗبني بط األُـسهؼ ( 2

 .282ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

ِٙعط اهتفاقٚى عّ محوٞ ًوم أضالْ٘ خاميٛ األٗي عوٟ دعٙطٝ ًٚ٘ضتٞ: ( 3

 . 97-93اهسضٗٙـ ٗاهعوٚاٜٗ، بطؾوُ٘ٞ بني اربغالَ ٗاهِكطاُٚٞ، م
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ودددد ة   Murciaهددددوؾ سػبددددفسٸي سٴددددفو سوددددحو  ٠ٵدددد  ٸكوددددية    
و ؼف  وودٟ ټ٩دوـه ٠ٵد  ظىدا  شداقه  بدي طبيدٳ         (0)ٶ0997هد/695

وظاِددك سبددٻ  ،ل دداٺ ِدداظب بٵ ىددية وسٌددح١ٵث ټدداق سؼبددك  بي دداٹا  
و٬دؿ  ٌداق    ،جوشدل ب١دؿها ئ   بدفب    ،(9)هوؾ يف بٵ ىدية ذدٷ سقجدؿ  ٠ داا    

ود ة ودث و٠ٍدك ٻ ٠ دؿٸا بو دٟ       ،...))0 سبٻ ؼٵؿوٺ ئ  ـٴٯ ب٭وٴدل 
 .  (3)((...وؼكز ئ   بفب ،سبٻ هوؾ دبكوية

و اؿو  ٺ جووٟ سبٻ هوؾ بارباه ٸ دا٫٘ ج١دؿها ٬ٍدحاٴة ٸدٻ ظّدحاا      
ؾ١٨اا ٴإلودكسٞ دبااطبدة ٸؿ  دة  بدفب الوديٹا و ٺ ؼداٌبي سةوٲ ٸٵدٯ        

كبدا ش١ٵدل    (4) قس٤وٺ ٰاٺ ٸ١ٝٷ سهحٹاٸل ٸ ّااً ٴٵعّوٲ ٠ٵ  بٵ ىية
ٶ ودداق ٸٵددٯ ٬ٍددحا  0939هددد/٩٨631ددي ودد ة ، ٥ددٓ سٴ ٝددك ٠ددٻ  بددفب

وٰاټددث  بددفب ٸددٻ  ، شددٳ سٴىدديٙكب ٠ٵياددا ٨كټاټددؿو سٴراٴددد ب٭وسجددل ٸددٻ
ٴفٴٯ ٬داٶ ٨كټاټدؿو يف    ، ٸ ٟ ٸؿٺ شياٺ و و٨كها وٱاټاً و ٬وسها ظاٸية

 ،ٰي  دك٤ٷ  هٵداا ٠ٵد  سٴحىدٵيٷ     ،سٴاؿس ة حبّاقها ٸٻ  شٳ ئ١ٔا٨اا
٨ٵٹدا   ،ٶ0939هدد/ 631وسوحٹك ظّاقه ؿبا ٸٻ   ا ك ظحد   وٴيدل ود ة    

سٔددٙكت  ،ؿبدداومل جّددٳ  و لبددؿب  و ئٸددؿسؾست   ،٠ددؿٸث سة٬ددوست 

                                                 

ٌـاي  ; ابـّ ارتطٚـر، أع   276ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م   ( 1

 . 247، م2األعالَ، ق

 . 4/214ابّ خوسْٗ، اهعط، ( 2

 .4/172اهعط، ( 3

; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ،  2/127ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، ( 4

; ابــّ خوــسْٗ، اهعــط،   242، م 2; ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي األعــالَ، ق   349م

4/214-215. 
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و ٺ  ،سؾبؿ  ددة ئ  سٴحىددٵيٷ ٸ٭ابددٳ  ٺ  ددإٸٻ وددٱاوبا ٠ٵدد   ټ٩ىدداٷ      
 ىٹط ؿبٷ بأٺ   ٭ٵدوس ٸدٻ  ٸدوسؿبٷ ٸدا  ىدحٙي١وٺ ظبٵدل ٸ١ادٷ و ٺ        

 .  (0)جٕٹٻ ودٸحاٷ ظح   ّٵوس ئ  ٸ ا٫٘ ټ٩وـ سؾبىٵٹ 
و٬ؿ  ٌداق سبدٻ ٠دفسقو ئ  ود٭وٖ سؾبؿ  دة بيدؿ سٴ ّداق  سةودااٺ         

و ٬ّدددداة ٸؿ  دددددة  بددددفب  ٠اؾهدددددا س    و٨ياددددا  ؼدددددف سٴ١ددددؿ  ))0 ب٭وٴددددل 
و اؿو  ٺ سبدٻ هدوؾ مل  ىدحٟٙ ئټ٭داـ سؾبؿ  دة  و سٴدؿ٨اٞ        ،(9)((ٴإلودٶ

٠ اا  و ظح  ئقواٲ لبؿب ئٴياا ٨عٰاا جوسشل ٸّ ها ب ٩ىداا وـٴدٯ   
ةټددل ٰدداٺ ٸ ٍدد٥دا ب٭حدداٲ ٸ ا٨ىددل سؾبىددٵٷ سآلؼددك سٴددفو ٜاددك ٠ٵدد         

هدد/  670-635)سٴىاظة سةټؿٴىية وهو فبٹؿ بٻ  وود٧ بدٻ سةظبدك   
ذٷ ـهب  ٰرك ٸٻ ـٴٯ بأٺ ٠٭ؿ ٸ١اهدؿب ٸدٟ سؾبٵدٯ     ،ٶ(0937-0979

سٴ٭ٍدحايل ٌددكٖ ٠ٵيددل ٨ياددا سةؼدد   ٺ  دإؾو ٴددل شم ددة ٸ٭ددؿسقها  ٴدد٧   
و٬ؿ  ٌاق سبدٻ  بدي    ،ؾ  اق ٠ٻ ٰٳ  وٶ ٰي  ح٩ك٢ حملاقبة سبٻ سةظبك

٠٭ددؿ سبددٻ هددوؾ سٴّددٵط ٸددٟ سٴ١ددؿو الټٍدد٥اٴل    ))0 لقٞ ئ  ـٴددٯ ب٭وٴددل
   .(3)((.. ٨ّاؼبل بأٴ٧ ؾ  اق يف ٰٳ  وٶ.ظبكب٭حاٲ سبٻ سة

جوسٴدث ود٭وٖ سٴ١ؿ دؿ     ،وبى٭وٖ ٸؿ  ة  بفب وبا يداً بيدؿ سٴ ّداق    
ئـ ودد٭ٙث ٸؿ  ددة  ،ٸددٻ سؾبددؿٺ سةټؿٴىددية سةؼددك  ب١ددؿ ٸددؿب وشيددمب  

 ،(4)ٶ0935هدد/ ٬633ك٘اة بيؿ ٸٵٯ ٬ٍحاٴة ٨كټاټؿو سٴراٴد ټ٩ىدل ود ة   
                                                 

 .402، م2ق عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ،( 1

 .302اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م( 2

; ِٗٙعــط أٙهــّا: ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب، تػــٍ    275األُــٚؼ املطــطب، م( 3

 .303امل٘سسّٙ، م

;  276; ابّ أبٛ ظض،، األُـٚؼ املطـطب، م   459اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 4
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ظداٰٷ  قس٤دوٺ    ٶ بيدؿ 0938هدد/  636ٰٹا ود٭ٙث ٸؿ  دة بٵ ىدية ود ة    
 .  (0)ؼاٌبي سةوٲ  Barcelonaوبكٌٵوټة

ئال  ٺ ه دداٮ فبدداوالت ٠ددؿب ب ددفٴث ب١ددؿ ـٴددٯ ٸددٻ ٬اددٳ ب١ددٓ     
سؼبٱاٶ سؾبىٵٹ  الوح١اؾب ٸؿ  ة  بفب وسؾبؿٺ سةؼك  سٴ٭ك اة ٸ داا ئال  
 وبا ٰاټث ٠ااقب هصٹات سوح١كسٔية مل جأجي ب حيصة ٸٵٹوودة ٠ٵد    

ٹددؿ سٴردداټي بددٻ  وودد٧   ٩٨ددي ٠اددؿ سٴىددٵٙاٺ سٴ٥كټددا٘ي فب   ،سةقْ
ٔدؿ ج١دؿ ات    (9)سوح صؿ بداؾبك  ي  ( ٶ0310-0979هد/710-670)سةظبك

كبٵٱة ٬ٍحاٴة ٨ٵا  سٴىٵٙاٺ سؾبك م  بو  وو٧  ١٭و  بٻ ٠ادؿ سؼبد٫   
وؼدددكز ٸدددٻ ٸؿ  دددة  ،هدددفس سٴٙٵدددب( هدددد685-668)سؾبٵ٭دددب باؾب ّدددوق

 Tarifaوټددمٲ بىدداظٳ ٘ك دد٧   ،(3)٨ددان
وٸددٻ ذددٷ ئ  سػبم ددكب    ،(4)

وب١ددؿها ودداق ئ  ٬ك٘اددة  ،ٶ0975هددد/ 674اٺ ـٴددٯ ودد ة سؽبٕددكس  وٰدد
وؾؼٵث ٬وسجل يف ٸوسشاة ٠ىٱك ة ٰا ب ٸٟ سٴ ّاق   ،و بفب وبياوة

                                                                                                

 .4/176ابّ خوسْٗ، اهعط، 

;  2/303; ابّ غعٚس املغطب يف سوٟ املغطب،  2/127 ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،( 1

; اهــسضٗٙـ ٗاهعوٚــاٜٗ،  349ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب، تػــٍ امل٘ســسّٙ، م  

 .180-178بطؾوُ٘ٞ بني اربغالَ ٗاهِكطاُٚٞ، م

بِــ٘ ًــطّٙ أســس بطــْ٘ تبٚوــٞ ظُاتــٞ اهطبطٙــٞ اغــتغو٘ي ٓعميــٞ امل٘ســسّٙ          ( 2

هتٍٔ ٗبعس سطٗب عسٝ دطت بٚـٍِٔ  باألُسهؼ ٗنعفٍٔ باهغطب فقاً٘ا مبِاظ

متلِــ٘ا ًــّ ٓعميــٞ امل٘ســسّٙ ٗتتــى آخــط خوفــا٢ٍٔ أبــٛ زبــ٘ؽ اه٘اثــق بــاهلل      

ًٗـا   7/221َ، ِٙعط: ابـّ خوـسْٗ، اهعـط،    1269ٓـ/ 668ٗزخ٘ي ًطاكـ غِٞ 

 ًٗا بعسا.  3/3بعسٓا ; اهػالٜٗ، االغتقكا، 

ِٙعط: اذتٌ ٜ، َ ، 807ٓـ/192ٗٓٛ تاعسٝ بالز املغطب أغػٔا األزاضغٞ غِٞ ( 3

 .434اهطٗض املعطاض، م

ٗٓٛ دعٙـطٝ عوـٟ غـاسى اهبشـط ااـاظ املػـٌٟ باهعتـاق بـني بـط اهعـسٗٝ ٗبـط            ( 4

 .392األُسهؼ، ِٙعط: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م
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و٬دؿ  ٌداق سبدٻ     ،و٬حٳ  ٠دؿسؾسً ٰدا ب ٸ داٷ    ،جٱٵٵث باالټحّاق ٠ٵياٷ
وٰداٺ شدوسله قظبدل س     ))0  بي لقٞ ئ  ج٩اِيٳ هفه سؼبٹٵة باٴ٭وٲ

ٴ١ٍدك ٻ ٴّد٩ك ٸدٻ  قبدٟ وودا١       يف ٔعوب  وٶ سؽبٹديه سؼبداؾو وس  
ووددحٹةة ٨ّددد سٴٝاددك بٙك دد٧ وسټّددك٦ ئ  سػبم ددكب سؽبٕددكس  ٸددٻ    

وددٵٙاټي  (0)٨وشددؿ ذبددا سةٸدد  سبددٻ سةظبددك وسبددٻ  ٌدد٭يٵوٴة     ،ظي ددل
٨اٴح٭دا ذبٹدا وودٵٹا     ،سةټؿٴه ب١ىداٰكةا وظٍدوؾةا   حٝكسټدل ذبدا    

ؿبا ٨ألس ،وٰاٺ ب  سبٻ سةظبك وسبٻ  ٌ٭يٵوٴة ٸ ا٨ىة وٌع ا  ،٠ٵيل
و ِدددٵط بي ددداٹا وسشحٹ١دددث سٴٱٵٹدددة وجأٴ٩دددث سٴ٭ٵدددو  حبٵدددوٲ س       
وج٩أدددوس ٨يٹدددا  ّدددٵط سؾبىدددٵٹ  وٰيددد٧  ٱدددوٺ سٴ١ٹدددٳ يف شاددداؾ    

ذدددٷ وؾ٠دددل سبدددٻ سةظبدددك وسبدددٻ  ٌددد٭يٵوٴة وسټّدددك٨ا ئ      ،سؾبٍدددكٰ 
 ،وسبٻ  ٌد٭يٵوٴة ئ  ٸاٴ٭دة   ،٨ىاق سبٻ سةظبك ئ  ٤كټا٘ة ،بدؾةا

ٟ شيددوي سجملاهددؿ ٻ ٬اِددؿسً ئ  وسقزبدٳ  ٸدد  سؾبىددٵٹ   ١٭ددو  جبٹيد  
ظحددد  وِدددٳ ئ  سٴدددوسؾو  ،...،٤دددمو سٴٱدددا٨ك ٻ مل  ٭١دددؿ ومل  حٵادددد

١٨٭ددؿ  ،سٴٱددا  قبا٨ددة  ٺ  ٍدد١ك سٴددكوٶ ب٭ؿوٸددل  و   ددفقهٷ بددل ټددف ك   
ه اٮ ٴوٴدؿه سةٸد   وود٧ ٠ٵد  ٸ٭ؿٸحدل و٬ؿٸدل بد   ؿ دل يف شديً          

٨اټحٍدكت سػبيدوي    ،و ٠ٙداه ٘ادوالً وب دوؾسً    ،ٸٻ عبىة  ال٦ ٨اقن
 ، قْ سٴوسؾو سٴٱا  ٰأوبا سٴىديٳ سٴ١دك سٴ٥م دك  و سػبدكسؾ سؾب حٍدك      يف

وواق ظح  بٵ٣ ظّٻ سؾبؿوق ٸٻ  ظدوسل ٬ك٘ادة  ٭حدٳ و ىديب ويبدك٪      
ظح  هحٯ طبيٟ  ظوسل ٬ك٘اة و بفب  ،وًبك  سٴ٭كس وسٴكبوٞ ،سٴمقوٞ

                                                 

ٓ٘ ستٌس بّ عبس اهلل بّ أبٛ اذتػّ عوٛ بّ أؾقٚو٘هٞ، ٗأغطتٕ ًّ ً٘هسٜ ( 1

اْ عوٟ ًاهقٞ أٙاَ بين األمحط، األُسهؼ غاُست بين األمحط أٗي أًطٓا، ٗك

; ابـّ   164َ، ِٙعط: ابّ أبـٛ ظض،، اهـصخ ٝ اهػـِٚٞ، م   1277ٓـ/676ت٘يف غِٞ 

 .255-6/254خوسْٗ، اهعط، 
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و٬حٳ ٨ياا ٸٻ سٴكوٶ  ٴو٨اً ال زبّد  ووداا ټىدا هٷ     ،وبياوة وټوسظياا
٨دددأٸك  ٸددد    ،سٸدددحألت   دددؿو بدددم ٸدددك ٻ باٴ٥ دددا ٷ   و ،...،وـقسق ادددٷ

٨صٹٟ سٴا٭ك وسٴ٥ ٷ وسؽبيدٳ وسٴدؿوس  وسٴ١ٵدوز     ،سؾبىٵٹ  جبٹٟ سؾب٥ ٷ
وسٴكوٸيددات وسٴددفقسقو وسٴريددا  وسٴ١ددؿؾ ٨حددأٴ٧ ٸ دداا ٸددا ٸددأل سٴىدداٳ     

ذٷ سقزبٳ  ٸد  سؾبىدٵٹ  وسٴ٥ دا ٷ جىدو٪  ٸاٸدل وج٭داؾ سٴدكوٶ         ،...سٴو٠ك
 .  (0)((...،ب   ؿ ل يف سة٩ِاؾ ٸ٭كټ 

والودديٹا سؾب ددا٫٘  ،ذددٷ جٱددكقت ظبدددت بددم ٸددك ٻ ٠ٵدد  سةټددؿٴه
سؽبأدد١ة ٴ ٩ددوـ سٴ ّدداق  وسٴددا جٍددٱٳ صبؿ ددؿسً ٰددا سً ٠ٵدد  سؾبىددٵٹ     

٨٭دؿ ٬داؾ    ،سؾبحوسشؿ ٻ يف سػب و  سةټؿٴىي وٸّؿق ٬ٵ٫ ٴىٵٙ ة ٤كټا٘دة 
سةٸ  سؾبك م  ١٭و  سؾب ّدوق ظبٵدة ٠ىدٱك ة ئ  ٸؿ  دة  بدفب وسؾب دا٫٘       

 ،ٶ ووِٳ يف ظبٵحدل ئ  ش دو  ٘ٵيٙٵدة   0983هد/689اة ٸ اا و ةسٴ٭ك 
وٰاٺ ٩٬وٴل ٠ٵ  ٸؿ  ة  بفب وشكض ٨ياا  ذ دا  ٸااطبحداا كبدا سٔدٙكه ئ      

 .  (9)سالټىعا  ئ  بياوة وٸ اا ئ  سػب و  سةټؿٴىي
٬اؾ سٴىٵٙاٺ سٴ٥كټدا٘ي فبٹدؿ بدٻ  وود٧      ،ٶ0367هد/769ويف و ة 

ظبٵدة ٠ىدٱك ة ٠ٵد     ( ٶ0391-0354هدد/  793-755)سؾب١كو٦ باٴ٥م بدا  
وشبٱ دددث ٬وسجدددل ٸدددٻ ؾؼوؿبدددا ٠ دددوب وجدددؿٸ  ِدددكوظاا      ،ٸؿ  دددة  بدددفب 

 .  (3)ذٷ ٠اؾ ئ  ٤كټا٘ة ٸٱٵدا باٴ ّك ،وجكٰاا ؼكسباً ،و ووسقها
                                                 

; ٗملعٙس ًّ اهتفاقٚى ِٙعط أٙهّا: ابّ أبٛ  316-315( األُٚؼ املططب، م1

; عِـاْ، ُٔاٙـٞ األُـسهؼ ٗتـاضٙذ اهعـطب       148-145ظض،، اهصخ ٝ اهػـِٚٞ، م 

 . 100-99املتِكطّٙ، م

 ;   339ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م( 2

; عِـاْ، ُٔاٙـٞ    2/132; اهػالٜٗ، االغتقكا،  2/84ابّ ارتطٚر، اربساطٞ، ( 3

 . 149األُسهؼ ٗتاضٙذ اهعطب املتِكطّٙ، م
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و دظٛ  ٺ طبيٟ سؼبٹدت ٠ٵ  ٸؿ  ة  بدفب وسٴدا جٵدث ود٭و٘اا     
ب ٶ  وبا ٰاټث ظبددت الودح١كسْ سٴ٭دو   0939هد/631بيؿ سٴ ّاق  و ة 

 .وطبٟ سٴ٥ ا ٷ ومل زب٭٫  و ټحيصة جفٰك ٠ٵ  سةقْ
 

 احلسكة الفكسية يف مديهة أبرة : ثالجًا

هددد/ 631-99)ظٱددٷ سؾبىددٵٹوٺ ٸؿ  ددة  بددفب  ٰرددك ٸددٻ عبىددة ٬ددكوٺ    
و٬دددؿ ودددٱ حاا سٴ١ؿ دددؿ ٸدددٻ سٴ٭اا دددٳ سٴ١كبيدددة ئ  شاټدددب   ،ٶ(701-0939

 ،ٻوٱاوبا سةِٵي  سٴف ٻ ؾؼٳ ب١ٕاٷ ٴإلوددٶ ٨ٱداٺ  ٸ داٷ سؾبوٴدؿ     
 ،و٬ؿ  واٹوس طبي١داً يف ق٨دؿ سؼبكٰدة سٴ٩ٱك دة يف  بدفب وسةټدؿٴه ٠اٸدة       

 0ټفٰك ٸ اٷ ،وبكٞ سٴ١ؿ ؿ ٸ اٷ يف ـباالت سٴ١ٵوٶ سؾبؽحٵ٩ة
ئبددكسهيٷ بددٻ ٠اددؿ س  بددٻ ؼدد  بددٻ ٠اددؿ سؾبٵددٯ بددٻ ِدد٩وسٺ         -

 .(9)و٤ ه (0)فبؿخ قو  ٠ٻ سبٻ ؤاض ،سٴٱٵيب ٸٻ  هٳ  بفب
يبي  بٻ فبٹؿ بٻ فبٹدؿ   ظبؿ بٻ ٠اؿ س  بٻ فبٹؿ بٻ  -

سٌدحاك   ،بٻ ويؿ سٴ ان سٴي١ٹدكو ٸدٻ  هدٳ  بدفب ذدٷ ودٱٻ ئٌدايٵية       
 .  (3)ٶ0990هد/608جويف و ة ،ب١ٵٷ سٴ٭كس ست وسؼبؿ د وسٴ١كبية

 ٠ٹددٳ ٌددوـق  َّهددٳ ٸددٻ فبددؿخ ،ٸ١٭ددٳ بددٻ ٠ٹددك ب ددٻ  َّظبددؿ -
 باإودٱ ؿق ة  وغبدٟ  ظاشدا  قظٳ ش٩١ك  َّبا  ٱ    ب فَّب  ووٱٻ شياٺ

                                                 

ٓ٘ ستٌس بّ ٗناح بّ بعٙ  ً٘ىل األً  عبس اهطمحّ اهساخى كاْ عابسا ( 1

ملؿـــطق ض٠ٗ عـــّ عبـــس املوـــم بـــّ سبٚـــر تـــ٘يف غـــِٞ       ظآـــسا هـــٕ ضسوـــٞ  ىل ا  

 . 306-305َ، ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ، م900ٓـ/287

  1/115ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

 .390-44/389; اهصٓ ، تاضٙذ اربغالَ،  1/98ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 3
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 وظؿ خ ٶ 0091هد/504اا ذٷ قشٟ ئ  سةټؿٴه و ة٠ؿؾ ٸٻ ٠ٵٹا  ٸٻ
 .(0)يف  بفب وسؽبٙاة سٴّ دب وويل و بفب بٍوـق
 ظبددؿ بددٻ ٸاٴددٯ بددٻ ٤اٴددب بددٻ ودد١يؿ بددٻ ٠اددؿ سٴددكظبٻ          -

 ،سٌدحاك ب١ٵدٷ سٴ٭دكس ست    ،ٸٻ  هٳ  بدفب  ، ٱ    با ش٩١ك ،سٴحصييب
وٰدداٺ ٴددل ٸكٰددمسً ٴإل٬دددكس      ،و٘ددا٦ ٸددؿٺ سةټددؿٴه  ١ٵددٷ سٴ٭دددكس ست    

وؾبددا  ،وٰداٺ ٸددٻ  هددٳ سٴّدددض  ،اٞ وسٴح١ٵدديٷ يف ٸؿ  حددل  بددفبوسإغبد 
وجدويف   ،ج٥ٵب سٴ ّاق  ٠ٵ   بفب ؼكز ٸ اا ئ  ٤كټا٘دة وسودحو٘ اا  

 .  (9)ٶ0939هد/631ب١ؿ
ئغبا٠يدددٳ بدددٻ فبٹدددؿ بدددٻ  ووددد٧ بدددٻ ٠ادددؿ س  سةټّددداقو    -

وٴددل  ،غبددٟ بؿٸٍدد٫ وٸٱددة وسٴ٭ددؿن ،ٴددل قظٵددة ،فبددؿخ ،سةبددفو
 .(3)ٶ0966هد/665وجويف بايث سؾب٭ؿن و ة ،١ٌك

 ٱ د    ،ظ وٺ بٻ ئبكسهيٷ بدٻ ٠ادان بدٻ ئودعا٪ سٴي١ٹدكو      -  
 ،ٰدداٺ ٠اؾبدداً بدداٴ٩كس ٓ و٠ٵددٷ سؼبىددا  ،ٸددٻ  هددٳ  بددفب ، بددا سؼبىددٻ

جدويف يف   ،وٴدل ٰحدا  ٰدا  يف سؾب١داٸدت     ،و٠ٹٳ ٸٵٹداً ؿبدا يف بٵدؿه   
 .  (4)ٶ0016هد/511ظؿوؾ و ة

ٸدٻ   ،ظ وٺ بٻ سؼبٱٷ بدٻ ظ دوٺ سٴي١ٹدكو  ٱ د   بدا سؼبىدٻ       -
وٰدداٺ ظىددٻ سؽبددٗ قو   ،سٌددحاك ب١ٵددٷ سٴ١كبيددة وسآلؾس  ، هددٳ  بددفب

                                                 

اهتلٌوــٞ، ; ابــّ عبــس املوــم املطاكؿــٛ، اهــصٙى ٗ  1/52ابــّ االبــاض، اهتلٌوــٞ، ( 1

1/526. 

  1/106ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

 .1/126اهقٚػٛ اهسًؿقٛ، ت٘نٚح املؿتبٕ، ( 3

 .4/87; كشاهٞ، ًعذٍ املؤهفني،  233-1/232( ابّ االباض، اهتلٌوٞ، 4
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وهدددو ٸدددٻ  ب دددا  سٴ٭دددكٺ سؽبددداٸه  ،(0)٠دددٻ  بدددي فبٹدددؿ سٴاٙٵيوودددي
 .(9)سؿبصكو/سؼباؾو ٠ٍك سؾبيدؾو

 هددد576ـٰددكه  بددو ٘دداهك سٴىددٵ٩ي)ت    ،٠اددؿس  بددٻ ٸاٴددٯ سةُبددؿو   -
٨ادو ٸدٻ    ،(3)ويل سٴ٭ٕا  ذبا وٰداٺ ٸدٻ سٴ٩٭ادا  سؾبٍداوق ٻ    0 ٬اٲ( ٶ0081/

 . ب ا  سٴ٭كٺ سٴىاؾن سؿبصكو/سٴراټي ٠ٍك سؾبيدؾو
ٰدداٺ  ،ٸددٻ  هددٳ  بددفب  ، ٱ دد   بددا ودد١يؿ  ،٠رٹدداٺ بددٻ ٠ابددؿب  -

 0 ٰحب ئ  ِاظب ٴل0 ٬اٲ ،ـٰكه سبٻ و١يؿ ،ٌا٠كسً ٜك ٩اً
ِٖاؽ أغدف ٙا ٍ  ًَّٗ عطب ًّ اه  عذـ

        
 

َٔ غــــبقا  ِّ أَلأَل ٌِٔؿــــٛ ًَــــ َٔ َعَوــــٟ َٙ  َتــــَس
 

 
ــِبقّا ــٟ َغ ــا َضإح َكــِأٔؽ  َه ــَت َه ِٚٔ  َٔاـــــٔب ُٓ

       
 

 ٕٞ ــ ُُِغَبــــــ َٗ َٛ ــ ــٖصاْت ٓٔــــــ ــىِّ َهــــــ ـــَف ٔهُلــــــ  ٍٔـــــــــ
َُا  ــَس ِِــ ــَطْز َٗٔع ًِــ ــِس َأ ــا١َ َتــ ـــًُِشَتٔػب َدــ      ّاــــــ
    

 
َٔ اآلَزأب ٔهــــــــــــــــــــــــَصٜٗ   ٍٔـــــــــــــــــــــــــــــَٗاهَف

ِْٖف  ــ ــَصإض ًَُكـــــ ــَصأض ٔبٔعـــــ ـــَه َكاهٔعـــــ    ُٕــــــــــ
       

 
ٌَـــــا   ٕٔ  َُٗضٖب ٜ  اَدـــــاتْ َس ٔفٚـــــ  ٍٔــــــــَتَط ٔهـــــٔص

 .(4)ٶ0909هد/619ٰٻ ظياً و ة 

                                                 

ْ  بــّ اهلل عبــسٓـ٘  ( 1 ٛ  اهعٌــطٜ ًــطٗاْ بــّ عجٌـا ، ستٌــس أبــا ٙلِــٟ، اهبطوٚ٘غـ

ْٕ ضتٜ٘ ّ  تطٙبـاّ  ت٘يف، ؾاعط فقٚ ٞ  ًـ َ، ِٙعـط: ابـّ بؿـل٘اي،    1048ٓــ/ 440 غـِ

.266اهكوٞ، م

 .1/233ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

 .162ًعذٍ اهػفط، م( 3

 .74-2/73املغطب يف سوٟ املغطب، ( 4
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 ٱ د   بدا    ،٠ٵي بٻ  ظبؿ بدٻ ود١ؿ س  بدٻ ٸاٴدٯ سٴي١ٹدكو      -
 ،ٌدا٠كسً ـبيدؿسً   ،ٰاٺ ٠اؾبداً باٴ١كبيدة و ؾسذبدا    ،ٸٻ  هٳ  بفب ،سؼبىٻ

   .(0)ٶ0005هد/519جويف و ة
 ١دكو٦ سؾب سؽبٍم سٴكظبٻ ٠اؿ بٻ فبٹؿ بٻ فبٹؿ بٻ ٠ٵي -
 ٴددل ،وسٴٍدد١ك وسٴ عددو سٴٵ٥ددة يف ئٸاٸدداً ٰدداٺ ، هددٳ  بددفب ٸددٻ ،وباةبددؿ
 وٸٍدددٱٳ ،وسػبٹددٳ  سإ ٕدداض  و٠ٵدد   ،ودددياو ل ٰحددا   ٠ٵدد   ئٸددد  

 جدددويف وددد ة  ،٨٭ددد سً وٰددداٺ ،ةوسػبموٴيددد ،سػباهٵيدددة سٴىدددحة سةٌددد١اق
 .(9)ٶ0980هد/681

ٌددا٠ك ٸددٻ  هددٳ   ، ٱ دد   بددا ٠اددؿ س   ،فبٹددؿ بددٻ سؽبٍددا   -
و٬دٟ ويف   ،ٰاٺ ِاظب ٸداٲ و ،وٰاٺ ٌيؽاا و٠ٹيؿها يف و٬حل ، بفب

وٸددٻ ٌدد١كه  ،ٶ0939هددد/631سةوددك ٠ ددؿ س٬حعدداٶ سٴ ّدداق   بددفب ودد ة  
 0 ةظؿ  ب ا  بم ٠اؿ سؾبإٸٻ
َٜ ِ٘ال ــ ــِس ًَــــــ ــَس َتــــــ ــا أِفَػــــــ ــا ًَــــــ َِــــــ َِ ِٚ      َب

 
 

 ُٞ ــ ًَاَهــــــ ٌِٔع   ــ ِ٘ٔي اهٖػــــــ ــ ــِ٘ز ٔهَقــــــ  اذَتُػــــــ
 

 
ــاَشا ُٖ ًَــــــــــ ــَطا ــا٢ٔاّل ُتــــــــــ ــ َتــــــــــ ًَــــــــــ     اـَبِعَس

   
 

  ٛ ُٔ ُٕ  ٍٔٔبـــــــاهٖطلِ  َأِبَكـــــــَط ِِـــــــ   (3)ِ٘زـَأُغـــــــ  ًٔ
 

 
 ،فبٹددؿ بددٻ فبٹددؿ بددٻ ٠اددؿ سؼبٹيددؿ بددٻ ظدداقخ سٴي١ٹددكو     -

ويل سٴ٭ٕدا  يف   ،ٰداٺ ٌدا٠كسً و ؾ اداً    ،ٸٻ  هدٳ  بدفب   ، ٱ    با بٱك

                                                 

; ابـّ عبـس املوـم املطاكؿـٛ، اهـصٙى ٗاهتلٌوـٞ،        3/181( ابّ االبـاض، اهتلٌوـٞ،   1

 .1/126; اهقٚػٛ اهسًؿقٛ، ت٘نٚح املؿتبٕ،  1/158

 .218آبازٜ، اهبوغٞ يف تطادٍ أ٢ٌٞ اهِش٘ ٗاهوغٞ، ماهف ٗظ( 2

 .2/75ابّ غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب، ( 3
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 0  ٰاٺ ٸ١اِكسً إبكسهيٷ بٻ ةٍٯ ٨اصاه ٬ا دا ،ٸؿ  ة  بفب
ٍٖ ٌٓؿـــــــــــْم ــ ــّ ُنـــــــــ ــطيف ًـــــــــ    ســـــــــ

   
 

 ؾـــــــــــــم   ًٗـــــــــــــّ ٓـــــــــــــٍ   ًـــــــــــــّ ْ 
   اـٚـــــــــــــــــٗاهٗسُ اهـــــــــــــــــسّٙ فعـــــــــــــــــني 
    

 
 ٕٔ ــ ــٟ ربًَطٔتــــــــــــــــ ــ أّغــــــــــــــــ  (1)ٛـتبلــــــــــــــــ

 .(9)ٶ0093هد/589جويف و ة 
 هدد 576ـٰدكه  بدو ٘داهك سٴىدٵ٩ي)ت     ، م ؿ بٻ بٱك سٴ١ ٹ كو سةُبؿو -

٨اددو ٸددٻ  ،ويل سٴ٭ٕددا  ذبددا وٰدداٺ ٸددٻ سٴ٩٭اددا  سؾبٍدداوق ٻ 0 ٬دداٲ( ٶ0081/
 .  (3) ب ا  سٴ٭كٺ سٴىاؾن سؿبصكو/سٴراټي ٠ٍك سؾبيدؾو

  

                                                 

 .107ابّ االباض، حتفٞ اهقازَ، م( 1

  2/67ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

 . 162اهػوفٛ، ًعذٍ اهػفط، م( 3
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 اخلامتة 

يددة ؾقسوددة سؾبددؿٺ سةټؿٴىددية ٸددٻ ٰددوٺ  ٺ ٰددٳ ٸؿ  ددة       جددأجي  ة
باةټددؿٴه ؿبددا ٬ّددة جاددؿ  ب٩حعاددا وسوددح٭كسق سؾبىددٵٹ  ذبددا وسلؾهدداق       

٨٭دددؿ ٨دددحط  ،سؼبٕددداقب سإوددددٸية ذبدددا ذدددٷ وددد٭و٘اا بيدددؿ سٴ ّددداق   
ٶ ووددٱ اا ٠ٍدد ب بددم  ١ٹددك    701هددد/99سؾبىددٵٹوٺ ٸؿ  ددة  بددفب ودد ة   

ادا ظحد  ود٭و٘اا بيدؿ     سٴ١كبية سٴٍاٸية وسوحٹكوس واؾب سؾبؿ  دة ووشاا  
 .  ٶ0939هد/631سٴ ّاق  و ة

ؾسٶ سؼبٱٷ سإودٸي ؾبؿ  ة  بفب  ٰرك ٸٻ عبىدة ٬دكوٺ ٌداؿت    
ؼدؿبا  ظؿسذاً ٸاٹة ٸ اا ذوقب سبٻ ظ٩ّوٺ ٨ٱاټدث سؾبؿ  دة ٸىدكظاً    

وٸ دف سٴ٭دكٺ سٴىداؾن سؿبصكو/سٴرداټي      ،ةظؿسذاا ظوسيل ذدذ  ٠اٸداً 
٥ك ة ٨ح١كٔث ٴٵ١ؿ ؿ ٸدٻ  ٠ٍك سؾبيدؾو زبوٴث ٸ ٙ٭حاا ئ  ظؿوؾ ذ

وكبددا ٸاددؿ سٴىددايٳ الوددحيد اٷ   ،سؿبصٹددات سٴددا ٬دداٶ ذبددا سٴ ّدداق   
٠ٵياددا ظددؿوخ سٴ١ؿ ددؿ ٸددٻ سٴرددوقست ٨ياددا ٸرددٳ ذددوقب بددم ٸددكؾټيً      
وِاكهٷ سبٻ ةٍٯ و ؼ سً ظكٰة سٴاياوي سؾبوظؿو سٴدفو ٔدٹاا   

وهو ٸا  ٧١ٔ ٬وب سؾبىٵٹ  ذبا وٸاؿ ٴىد٭و٘اا ب١دؿ  ٺ    ،ئ  ټ٩وـه
  .  هٵاا باؾوس  
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 Seguarاجلغسافية التازخيية ملديهة شقوزة : أواًل

Murciaج٭ددٟ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب ٍبددايل ٸؿ  ددة ٸكوددية 
ئـ جا١ددؿ  ،(9()0)

Uclesؿ  دة  ٬ٵديً   ٰٹدا جا١دؿ ٠دٻ ٸ    (3)٠ اا  قب١ة ٸكسظدٳ 
ذددخ   (4)

 .  (6)ٸكظٵحاٺ (5)وٸٻ ٌ٭وقب ئ  ٸؿ  ة وكجل ،ٸكسظٳ
Jaenج١ددؿ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب ٸددٻ  ٠ٹدداٲ ٰددوقب شيدداٺ  

وزبددؿخ  ،(8()7)
ٰدوقب شيداٺ   ))0 ٌيػ سٴكبوب ٠دٻ هدفه سؾبؿ  دة سةؼد ب و ٠ٹاؿبدا ب٭وٴدل      

وؿبددا ٸددٻ سة٠ٹدداٲ    ،...،وجىددٹ  ٬ ىددك ٻ و٬ّدداحاا ٸؿ  ددة سؼبأددكب   

                                                 

ٗٓٛ أسـس ًـسْ ؾـطق األُـسهؼ، ًٗـّ ًـسْ كـ٘ضٝ تـسً  بِآـا األًـ  عبـس            ( 1

 .539جاُٛ ٗاختصٓا زاضّا هوعٌاي، اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، ماهطمحّ اه

 .163( ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م2

ــ ٝ  ( 3 ــاٜٗ ًػـــ ــٞ تػـــ ــط:   37املطسوـــ ــازٜ، ِٙعـــ ــ  االعتٚـــ ــٞ اهػـــ ــٍ يف ساهـــ كـــ

 .973كطاتؿ٘فػلٛ، تاضٙذ األزب ادتغطايف اهعطبٛ، م

 ىل اهؿـٌاي اهؿـطتٛ، ٗٓـٛ    تقع ًسِٙٞ أتوٚـ يف اهجغط األٗغط األُسهػٛ، ( 4

تاعــسٝ كــ٘ضٝ ؾــِتطٙٞ، ٗتبعــس عــّ ًسِٙــٞ ٗبــصٝ مثاُٚــٞ عؿــط ًــٚاّل، ِٙعــط:     

كٍ، ِٙعط: ِٓتؼ، امللاٙٚى  2، ٗاملٚى ٙػاٜٗ 2/560اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، 

 .98ٗاألٗظاْ اربغالًٚٞ، م

ٞ ًِشطفٞ ( 5 ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تعس ًّ أعٌاي ؾِتطٙٞ، تقع  ىل اهؿطق ًّ تططب

ادتــ٘ف بِٚٔــا ٗبــني طوٚطوــٞ عؿـطْٗ فطغــدّا، ِٙعــط: ٙــات٘ت اذتٌــٜ٘،  ضتـ٘  

كٍ،  ِٙعط: ِٓتؼ،  6، ٗاهفطغذ ٙػاٜٗ 142األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

 . 94امللاٙٚى ٗاألٗظاْ اربغالًٚٞ، م

 .2/560اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ( 6

ٞ ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ تبعــس عــّ ًسِٙــٞ بٚاغــٞ غــتْ٘ ًــٚاّل، ٗبِٚٔــا ٗبــني تططبــ ( 7

; اذتٌـ ٜ، اهـطٗض    15مخػني ًٚاّل، ِٙعط: ابـّ لاهـر، فطسـٞ األُفـؼ، م    

 . 6املعطاض، م

 .5/222; اهقوقؿِسٜ، قبح األعؿٟ،  349اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 8
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 .  (3)((...،وٌ٭وقب ،...،(9)فبو ب (0)بياوة
يف ظدد  ٠ددؿ  سإؾق ىددي ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب ٸددٻ ٔددٹٻ ٰددوقب ٬وټٱددة    

Cuenca
ً  (5)و حّٳ بٱوقب ٬وټٱل و٨ياا  وق وٴة ،...ب٭وٴل)) (4)  (6)و ٴد

وٸددٻ ٸدظٝددة سؽباق٘ددة  ،(8)((...وٰوټٱددة وٌدد٭وقب (7)وٴ٭ ددث (6)و ٴددً
Tudmirټك   وبا ج٭ٟ ٠ٵ  ٘ك٦ ذدخ ٰوق وهدي جدؿٸ   

وٰوټٱدة   (9)
   .  وهو ٸا واب ـٴٯ سالؼحد٦ ،وشياٺ

ئـ   اددٟ ٸدٻ شادٳ ٌدد٭وقب    ،سٌدحاكت ٸؿ  دة ٌدد٭وقب جبااؿبدا و وباقهدا    
                                                 

ٝ دٚاْ  ش تبعس عِٔا عؿطْٗ ًٚاّل، ٗٓٛ شات ( 1 ٞ تعس ًّ أعٌاي ك٘ض ٞ أُسهػٚ ًسِٙ

; ٙات٘ت اذتٌٜ٘،  15سٞ األُفؼ، مأغ٘اض ٗأغ٘اق ًٗتادط، ِٙعط: ابّ لاهر، فط

 .6; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 23األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تعس ًّ أعٌـاي كـ٘ضٝ دٚـاْ، ٗتقـع بـاهقطب ًـّ بٚاغـٞ  ش تبعـس         ( 2

;  23عِٔا غبعٞ أًٚاي، ِٙعط: ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُـسهؼ ًـّ ًعذـٍ اهبوـساْ، م    

 .6اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

 .321طتبٞ اهسٓط، م( 3

تعــطف بعــسٝ تػــٌٚات ًِٔــا تُ٘لــٞ ٗتُ٘قــٞ ٗكُ٘لــا، ٗٓــٛ ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ ًــّ   ( 4

أعٌاي ؾِتطٙٞ تقع باهقطب ًّ ًسِٙـٞ طوٚطوـٞ ؾـطتّا، ِٙعـط: اربزضٙػـٛ، ُعٓـٞ       

 .239-238; ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م 2/560املؿتاق، 

تــسً ، هلــا بػــاتني ٗف٘اكــٕ، ِٙعــط     ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ، تعــس تاعــسٝ كــ٘ضٝ     ( 5

 .67اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

ًسِٙٞ باألُسهؼ تعس ًّ ك٘ضٝ تسً  بِٚٔا ٗبني هقِت مخػٞ عؿط ًٚاّل، ( 6

 .30; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 502ِٙعط: اهقعٗٙين، آثاض اهبالز، م

ُعٓـٞ  ًسِٙٞ تقع ؾطق األُسهؼ تابعٞ  ىل كـ٘ضٝ تـسً ، ِٙعـط: اربزضٙػـٛ،     ( 7

 .511; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 558، 2/538املؿتاق، 

 .1/76; ِٗٙعط أٙهّا: أضغالْ، اذتوى اهػِسغٚٞ،  2/538ُعٓٞ املؿتاق، ( 8

ــٜ٘،     ( 9 ــات٘ت اذتٌـ ــط: ٙـ ــاْ، ِٙعـ ــ٘ضٝ دٚـ ــأس٘اظ كـ ــى بـ ــ٘ضٝ باألُـــسهؼ تتكـ كـ

 . 101األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م
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Cordobaسةوٲ وبدددك ٬ك٘ادددة  ،وبدددكسٺ
 Rioسؾبىدددٹ  باٴ ددداك سٴٱدددا   (0)

Gnadalquivir،  و٬دؿ   ،وسٴراټي هو سٴ اك سةبيٓ سٴفو ٌبك دبؿ  ة ٸكودية
وًبدكز ٸدٻ    ،...))0 ٭وٲ ٌاق سإؾق ىي ئ  ٸ اٟ هفه سةوبك وشك اوبدا بداٴ  

 سٴ داك  هدو  وسٴراټي سٴٱا  باٴ اك سؾبىٹ  ٬ك٘اة وبك  ظؿةا و٩ٵل وبكسٺ 
 ٸدٻ  ًبدكز  ب٭ك٘ادة  ٌبدك  سٴدفو  سٴ داك   ٺ وـٴدٯ  ،دبكودية  ٌبك سٴفو سةبيٓ

َ  ذدٷ  سػبادٳ  ټ٩ده  يف ٜداهك  ٰاٴ٥دؿ ك  ٸيداه  ـبحٹدٟ  ٸٻ سػباٳ هفس   ٥دو
 ئ  ٤كبدا  شك دل  ٨يحّدٳ  سػبادٳ   ود٩ٳ  يف ٸٱداٺ  ٸدٻ  وًبكز سػباٳ زبث
 ئ  بياودة  ٸؿ  دة   ود٩ٳ  ئ  سبدؿب  ٸؿ  دة  ٬ك  ئ  ٤اؾقب ئ  لبؿب شاٳ

 ئ  ٬ك٘ادددة ئ  (3)ٌحٍددداٺ  ٬ ٙدددكب ئ  سٴ٭ّددد  ئ  (9)سټدددؿوشك ظّدددٻ
 ظّددٻ ئ  (6)ٴددوقب ظّددٻ ئ  (5)سػبددك٦ ظّددٻ ئ  (4)سؾبددؿوق ظّددٻ

                                                 

، ٗتقع عوٟ ُٔط اه٘ازٜ اهلب ، ٗٓٛ تاعسٝ ٗعاقٌٞ األُسهؼ ذتقبٞ ط٘ٙوٞ( 1

; اذتٌـ ٜ، اهـطٗض املعطـاض،     27-26ِٙعط: ابـّ لاهـر، فطسـٞ األُفـؼ، م    

 .459-456م

ٗٓ٘ سكّ ٙبعس عّ ًسِٙٞ املطٙٞ ًطسوٞ، ٗٓ٘ سكّ عوـٟ تـى تـطاب أمحـط،     ( 2

 ٗأمساٖ ًِسٗدط.  549ِٙعط: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

ــّ ًسِٙـــٞ تطط  ( 3 ــطٝ بـــاهقطب ًـ ــى  تقـــع ٓـــصٖ اهقِطـ ــط: أضغـــالْ، اذتوـ بـــٞ، ِٙعـ

 .117-1/116اهػِسغٚٞ، 

ٗٓ٘ سكّ ٙقع باهقطب ًّ تططبٞ ٗهـٕ عـسٝ تـط٠، ِٙعـط: ٙـات٘ت اذتٌـٜ٘،       ( 4

 .87; ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م 258األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

ٗٓ٘ سكّ ٙقع عوٟ اهططٙق بني  ؾبٚوٚٞ ٗتططبـٞ، ِٙعـط: أضغـالْ، اذتوـى     ( 5

 . 1/135اهػِسغٚٞ، 

ٗٓــ٘ سكـــّ ٙقــع بـــني ًــسِٙ   ؾـــبٚوٚٞ ٗتططبــٞ، ِٙعـــط: أضغــالْ، اذتوـــى      ( 6

 .1/134اهػِسغٚٞ، 
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 ئ  ٬اٙداٲ  ئ  (3)سٌدايٵية  ئ  سٴمقسؾب ئ  (9)٬ٙ ياټة ظّٻ ئ  (0)سٴ٭ٵي١ة
 ،(5)سٴٝٵٹدات  حبدك  ئ  ذدٷ  (4)٬داؾن  ئ  سؾبىداشؿ  ئ  ٘كبٍداټة  ئ  ٬احوق
 سػباددٳ  ِدٳ  ٸددٻ ًبدكز  ٨اټددل ٸكودية  وبدك  هددو سٴدفو  سةبدديٓ سٴ داك  و ٸدا 

 وبددك ٌبددك ذددٷ ٸكوددية ووبددك ٬ك٘اددة وبددك  ٠ددم وسظددؿ  ِددٵاٹا  ٺ ويبٱدد 
 ذددٷ (7)ٸوٴددة ظّددٻ ئ  ذددٷ (6)٨ددكؾ  ظّددٻ ئ  سػب ددو  ٠دد  يف ٸكوددية

 .  (8)((...سٴاعك ئ  سؾبؿوق ئ  سوق وٴة ئ  ذٷ ةٸكوي ٸؿ  ة ئ 
و٠ٵد   0 و٬ؿ  ٌاق  ظؿ سٴااظر  ظوٲ ٸّدب هدفه سةوبداق بداٴ٭وٲ    

ٓ  ( وبدك سٴدوسؾو سٴٱدا    )سٴدك٤ٷ ٸدٻ  ٺ ٸ ادٟ وبدك ٬ك٘ادة       وسٴ داك سةبدي
ئال  ٺ ٸّدااٹا   ،ٸدٻ ٸٱداٺ وسظدؿ وهدو شادٳ ٌد٭وقب      ( وبك ٸكوية)

ٗ    ،ًبحٵ٧ بي ٹدا   ،سة٘ٵىدي  ظيد  ٱوٺ ٸّب وبدك ٬ك٘ادة يف سحملدي
                                                 

ٙقــع ٓــصا اذتكــّ عوــٟ نــفٞ ُٔــط اهــ٘ازٜ اهلــب ، ٗٓــ٘ ٙت٘غــط ًــسِٙ          ( 1

 .2/561تطِٚاتٞ ٗه٘ظٝ، ِٙعط: اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، 

ى ٗٓــ٘ سكــّ ٙقــع يف اهططٙــق بــني  ؾــبٚوٚٞ ٗتططبــٞ، ِٙعــط: أضغــالْ، اذتوــ ( 2

 .1/135اهػِسغٚٞ، 

ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ تسميــٞ، تبعــس عــّ تططبــٞ مثــاُْ٘ ًــٚاّل، ِٙعــط: اذتٌــ ٜ،  ( 3

 .175-174; أب٘ اهفسا، تقٍ٘ٙ اهبوساْ، م 58اهطٗض املعطاض، م

ٗٓٛ دعٙطٝ أُسهػٚٞ تعس ًّ ك٘ضٝ ؾـصُٗٞ، ِٗٓـان ًـّ ٙعـسٓا ًـّ أعٌـاي       ( 4

اذتٌٜ٘، األُسهؼ  ; ٙات٘ت 25 ؾبٚوٚٞ، ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

 .448; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 207ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

 املقك٘ز بٕ احملٚط األطوػٛ.( 5

ٗٓ٘ سكّ ٙقع باهقطب ًّ ًسِٙٞ ًطغٚٞ، ِٙعط: أضغالْ، اذتوى اهػِسغٚٞ، ( 6

 .1/117اهػِسغٚٞ، 

: اذتٌ ٜ، طٗٓ٘ سكّ ًٗسِٙٞ تابعٞ  ىل ك٘ضٝ تسً ، لطبٛ ًطغٚٞ، ِٙع( 7

 .5/230; اهقوقؿِسٜ، قبح األعؿٟ،  132، ماهطٗض املعطاض

 . 272; ِٗٙعط أٙهّا: املطاكؿٛ، املعذر، م 2/560ُعٓٞ املؿتاق، ( 8
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 .  (0) ٱوٺ ٸّب سٴ اك سةبيٓ يف سٴاعك سؾبحووٗ 
و اؿو  ٺ و٨كب ٸياه سةوباق يف شاٳ ٌ٭وقب ٬ؿ ش١ٳ هفه سؾب ٙ٭ة ٸدٻ  

ئـ شبيدمت بٱردكب سةٌدصاق وسٴ ااجددات     ، ؼّدب سؾب دا٫٘ سٴّداؼبة ٴٵمقس٠دة    
.. سؾبىددٹ  جباددٳ .))0 و٬ددؿ  ٌدداق سٴمهدكو ئ  ـٴددٯ ب٭وٴددل  ،سؾبوشدوؾب ٨ياددا 

 ،وهددو شاددٳ ٠ٝدديٷ ٰددر  سؽبّددب وسؾباٌددية وسةٌددصاق وسٴرٹدداق     ٌدد٭وقب 
0 ٰٹدا  ٰدؿ سؼبٹد و هدفس ب٭وٴدل      ،(9)((...،ٸحّٳ سٴ١ٹداقب وسٴىدٱ   ٨يدل   

 سٴكوٸدددي وسٴىددد اٳ ،سٴ١ٙدددك سٴدددفٰي سٴدددوقؾ   ادددث ٌددد٭وقب وشادددٳ ،...))
0 يف ظدد  زبددؿخ ٸإٴدد٧ ـباددوٲ ٠ددٻ ـٴددٯ بدداٴ٭وٲ       ،(3)((...،سٴٙيددب

ا٧٠ ٠ٵ  ٤ا ة ٸٻ سؼبىٻ و٘يدب  ويف شاٳ ٌ٭وقب سٴوقؾ سٴٙيب سؾبٕ))
 .  (4)((وبل   ٕاً سٴى اٳ سٴكوٸي سٴٙيب ،سٴكس عة وسؾبا 

ٰٹا زبؿذث ب١ٓ سؾبّاؾق ٠ٻ ب١ٓ سٴٝوسهك سٴ٥ك اة و٠ؿصبا ٸٻ 
ٸ دداا  ٺ يف شاددٳ ٌدد٭وقب   ،٠صا ددب و٨كس ددؿ و٤كس ددب بدددؾ سةټددؿٴه 

 ً ٨دداـس ٸاجددث ٠ ددؿهٷ ؾسبددة ؾقن ٸددٻ وق٪ جٵددٯ      ،(5)ٌددصكب سٴٙؽدد
و ّددب يف  ،وجٍددٯ جٵددٯ سٴؿسبددة باٴكٸدداض  ،ٸدداؤهوس٠حّددك  ،سٴٍددصكب

٨ٱدٳ وداٟ  و ـ دب  و ٘دا ك  ٰدٳ       ،جٵٯ سؾبوسٟٔ ـٴدٯ سؾبدا  سؾب١ّدك   
 .  (6)ٸٻ جٵٯ سٴاايٹة ٸات يف سؼب  ومل  ٵاد  ِدا

                                                 

 .170-169املٚاح، أٗضبا يف كتر اهبوساُٚني اهعطب املػوٌني، م( 1

 .98كتاب ادتغطافٚٞ، م( 2

 .349اهطٗض املعطاض، م( 3

 . 68تاضٙذ األُسهؼ، م( 4

 .349عطاض، ماذتٌ ٜ، اهطٗض امل( 5

 .66تاضٙذ األُسهؼ، م( 6
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ئـ  ٌداق ئ  ـٴدٯ سؼبٹد و     ،ٰٹا جٱرك يف ٸؿ  ة ٌد٭وقب سٴ١يدوٺ  
 ٳجدؿؼ  ٸدا  ٬دؿق  ظصدك  يف ِد٥ ب  ٸا  ٠  سٴ اظية جٵٯ ويف))0 ب٭وٴل

 ٸددٻ سٴٱددر  سٴ١ددؿؾ ـٴددٯ ٠ٵدد  و ححددابٟ ،٨حٍددك  ٨يددل ق ودداا سٴؿسبددة
 .  (0)((سٴكشٳ  كوو  ٱؿ مل ئټا  يف سوح٭ي ٨اـس ،قوس  ٨حّؿق سٴؿوس 

وٸ اا ب اظيدة ٌد٭وقب   ))0 وس  ټ٩ه سؾب١    ٌاق ٸإٴ٧ ـباوٲ ب٭وٴل
 ،٠د  ٸددٻ ٸددا  يف ظصددك ِدٵؿ ٠ٵدد  ٬ددؿق ٸددا جدؿؼٳ سٴؿسبددة ق ودداا ٨يددل   

٨يٍددكبوٺ ٸ ددداا   ،سٴٱددر  ٸددٻ سٴددؿوس  وسٴادداا ٷ    ٨يىددحوو ٠ٵياددا سٴ١ددؿؾ    
وال  م دؿ ئـ   ،وال  د ٭ُ ٸدٻ ٌدكذبٷ ٌديةاً     ،٨عو اٷ سػبٹيٟ وج٭وٶ ذبٷ

 .  (9)((وئـس  ؼف يف  ټية مل  ٱٻ ٨يل ٸاٌبأل ؾٴوسً وسظؿسً ،جكٮ ٸ ل سٴٍك 
 ،جأؼددف ٸاؤهددا باػبك دداٺ يف سةوبدداق   ،وجوشددؿ ٠دد  يف شاددٳ ٌدد٭وقب  

ٸدٻ ٠صا اداا ٸدا ـٰدكه ٸإٴد٧ ـبادوٲ       و ،الويٹا وبكو ٬ك٘ادة وٸكودية  
٨ي ٭ىدٷ   ،سبدكز يف شادٳ ٌد٭وقب  ٭داٲ ؿبدا سؾب٩صدك       ،...))0 ب٭وٴل ئٺ ٠د  

٨يأؼدف ټّد٧ سؾبدا      ،بّؽكب ٠ٝيٹدة  ټٍدأها س  ج١دا  يف ٸ ادد سٴ١د      
 .  (3)((وهو وبك ٸكوية ،و أؼف سٴ ٧ّ سٴراټي ئ  سؾبٍك٪ ،ئ  سٴ٥ك 

 ،سالظددحدٶ وٸددٻ ٠صا ددب شاددٳ ٌدد٭وقب  ٺ ٸددٻ ؾؼٵددل ٰرددك ٠ٵيددل
 ،ٸ دداٷ ٸددٻ ىبددكو ٠ٵيددل سؾبددم ٸددٻ ٤دد  سظددحدٶ وال ئقسؾب وال جددفٰك  

و٬ددؿ  ؤددط سؼبٹدد و ـٴددٯ  ،(4)و ٭دداٲ ئٺ ـٴددٯ ٸددٻ ٸددا  ٠دد  ه دداٮ 
 ٰدا   ٌ٭ا٬ٳ  ٌ٭وقب شاٳ ٸٻ ٸكج  ٌ ث ٤ سٺ ويف ،...))0 باٴ٭وٲ

                                                 

 .349اهطٗض املعطاض، م( 1

 .67تاضٙذ األُسهؼ، م( 2

 .136تاضٙذ األُسهؼ، م( 3

 .68ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م( 4
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 ٸ ددل ٰرددك  ظددؿ سٴ٥دد سٺ بحٵددٯ ټددمٲ وئـس ،٤دد ه  ٩ددو٪ سٴ١٩ددٳ ٬ددوو
 يف ئٺ0 و ٭دداٲ ،جدفٰك  وال ئقسؾب ب٥د   ٸ دل  سؾبددم ٲټدم  وقدبدا  ،سالظدحدٶ 

 .  (0)((ـٴٯ ٸرٳ ١٩ٳ  ٸا  ٠  ٯٴه ا ٬ك ة
ٰٹا  وشؿ يف شاٳ ٌ٭وقب سٴٱر  ٸدٻ سؾب١ا٬دٳ وسٴ٭دك  وسؼبّدوٺ     

٨يدل   ،...))0 سؾب ي١ة ـٰكها سٴمهكو ٠ ؿ ظؿ رل ٠ٻ شاٳ ٌ٭وقب باٴ٭وٲ
وذدذددوٺ  ٸددٻ سٴ٭ددك  وسؾب١ا٬ددٳ وسؼبّددوٺ سؾباټ١ددة ذدضبا ددة ٬ك ددة وذدددخ  

ويف ق ن هددفس سػباددٳ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب وهددي ٸددٻ  ٸ ددٟ ٸددؿس ٻ  ،ظّدد اً
هدي ئظدؿ    ))0 و٬ؿ و٧ِ سبٻ و١يؿ ظّاټحاا ب٭وٴدل  ،(9)((سةټؿٴه

ٸ١ا٬ددٳ سةټددؿٴه سٴددا  ح١ددب سٴاّددك يف سوح٭ّددا  غبٱاددا و كجددؿ        
ظى سً ٠ٻ  ٨ا٪ ٸٵٱاا ال  أؼفها ٬حاٲ وال  اايل ٸٻ س٠حّٷ ذبدا ئال  

   .  (3)((...،باآلشاٲ
0 وٸٻ هفه سؼبّوٺ ظّٻ ٌ٭وقب سٴفو وِد٩ل سإؾق ىدي بداٴ٭وٲ   

... وظّٻ ٌ٭وقب ٰاؾبؿ  دة ٠داٸك بأهٵدل وهدو يف ق ن شادٳ ٠ٝديٷ       .))
 (5)و٬داٲ ٨يدل سٴٍدا٠ك سبدٻ ٠ٹداق      ،(4)((ٸحّٳ ٸ يٟ سػباة ظىٻ سٴا يدة 

 0   ٩ّل

                                                 

 .349اهطٗض املعطاض، م( 1

 .98كتاب ادتغطافٚٞ، م( 2

 .2/65املغطب يف سوٟ املغطب، ( 3

 .2/560ُعٓٞ املؿتاق، ( 4

ًّ كباض ؾعطا١  ّاط بّ عٌاض بّ سػني املٔطٜ ًّ ؾور، كاْ ٗاسسٓ٘ أب٘ بل( 5

األُــسهؼ طــاف عوــٟ ًوــ٘ن اهط٘ا٢ــف ثــٍ اخــتل باملعتٌــس بــّ عبــاز اهــصٜ      

َ، ابـّ  1084ٓــ/  477اغت٘ظضٖ ثٍ تقوبت بٕ األس٘اي فغهـر عوٚـٕ ٗتتوـٕ غـِٞ     

; ابّ األباض،  97-85; املطاكؿٛ، املعذر، م 326-2/278بػاَ، اهصخ ٝ، 

 . 165-2/131اهٗػ ا١، اذُتوٞ 
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ــاكطت ٗســــــــــ ــٖ٘ تِـــــــ ــٕ اه٘دـــــــ  بـــــــ

      
 

  ٟ ٞ  اغـــــــ بت  ستـــــــ  اهبـــــــسض  بكـــــــفش
ــط  ــاي ًتذــــــــ ــاض غــــــــ ــ اه٘تــــــــ     ٟـعوــــــــ
   

 
ــٕ  ــّ عطفٚــــ ــط ًــــ ــّ كــــ ــ ًٗــــ  طـكبــــ

    ًــــــــــطزت  ش ادتــــــــــّ كــــــــــأْ عــــــــــاي 
   

 
 (1)طـــــــــــــــاهػ  ىل ًطتــــــــــــاٝ دعوتــــــــــــٕ 

وبىاب ٸو١٬اا سؼبّ  شبيمت ٸؿ  ة ٌد٭وقب باودحعٱاٸاصبا سٴؿ٨ا٠يدة     
وهدي ظّدوٺ شاٵيدة ٸىدوقب      ،سٴا ٠ك٨ث باوٷ سٴّدؽوق وسٴّدؽ ست  

ٸردٳ ظّدٻ    و ١ّب سٴوِوٲ ئٴيادا  ،بٙاي١حاا سػب٥كس٨ية ٸٻ ٤  ج١ؿ ٳ
 .  (9)سٴّؽ ست ٠ٵ  وبك ٌ٭وقب يف ٍباٲ ٤ك  ٸكوية

وشؿ ك باٴفٰك ه ا  ٺ ٌ٭وقب سوٷ  ٘ٵ٫ ٠ٵ  سؾبؿ  ة وسػباٳ وهدي  
ٸ ٙ٭ة وسو١ة ٔٹث سٴ١ؿ ؿ ٸٻ سٴ وسظي وسة٠ٹداٲ  ٌداقت سؾبّداؾق    

 0  ئ  ب١ٕاا ٸ اا
 ،(3)هدي ٸدٻ  ٠ٹداٲ ٌد٭وقب    0 و٬اٲ ،ـٰكها سبٻ سالباق ،ٌ٭وبً-0

 .(4)ب ئٺ ٌ٭وبً ٸٻ ظّوٺ ٌ٭وقبو٬اٲ سبٻ سؽبٙي
 .(5)هي ٸٻ  ٠ٹاٲ ٌ٭وقب0 و٬اٲ ،ـٰكها سبٻ سالباق ،٨كجً-9

                                                 

 .3/402ابّ بػاَ، اهصخ ٝ، ( 1

 .22اهعبازٜ، ق٘ض ًّ سٚاٝ اذتطب ٗادتٔاز يف األُسهؼ، م( 2

 .2/294اهتلٌوٞ، ( 3

 .1/152اربساطٞ، ( 4

 .4/183اهتلٌوٞ، ( 5
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 و٤دد  ،ذاټيددل ووددٱوٺ ، وٴددل بٕددٷ))0 ٬دداٲ  ددا٬وت  ،٨ددك٤ٵيٗ-3
 ٬ك دة 0 ٸاٹٵدة  و٘دا   ،وداٰ ة  و دا   ،ٸٱىوقب والٶ ،ٸٕٹوٸة ٸ١صٹة

 .(0)((...باةټؿٴه ٌ٭وقب ټوسظي ٸٻ
    

 ة شقوزة التازيخ السياسي ملديه: ثانيًا

مل جكؾ يف سؾبّاؾق سؾبحو٨كب ٴؿ  ا ئٌاقب ٸااٌدكب ئ  جداق ػ وٰي٩يدة ٨دحط     
 ٔد٧   ،وقدبا ـٴٯ  ١وؾ ئ   وبا ٸؿ  ة جاب١دة ئ  ٰدوقب شيداٺ    ،ٸ ٙ٭حاا

ومل  وٴددوس  ،ئ  ـٴددٯ  ٺ سٴ٩ددازب  سةوس ددٳ قٰددموس ٠ٵدد  سؾبددؿٺ سٴٱددا ب     
٨ا١ددؿ سټحّدداق  ،اسهحٹاٸدداً ٰددا سً بحوسب١اددا با٠حادداق  وبددا ج٩ددحط ب٩ددحط  ٸااصبدد 

سؾبىددٵٹ  ب٭يدداؾب ٘دداق٪ بددٻ ل دداؾ ٠ٵدد  ٴوـق دد٫ ٸٵددٯ سٴ٭ددوٖ سٴ٥ددكبي          
Visigoths    يف ٸ١كٰدة وسؾو ٴٱدةRio Guadalete     يف ٌدوسٲ ٸدٻ ود ة

 ،وشبٱدٻ ٸدٻ ٨حعادا    Seillaواق ٘اق٪ ئ  ٸؿ  دة ئٌدايٵية    ،ٶ701هد/ 99
سٴددا ٰاټددث ٸكٰددمسً ٴحصٹددٟ ٨ٵددوٲ      Ecijaذددٷ سربددل ئ  ٸؿ  ددة  وددحصة    

و٠ٵد  ئذكهدا    ،وشبٱٻ ٸدٻ سالټحّداق ٠ٵدياٷ    ،ً سٴ٭و٘ي ب١ؿ همٌبحاٷسػبي
٠اِدٹة سٴ٭دوٖ سٴ٥دكبي      ٬Tiledoكق سٴحوشل ٸااٌكب ئ  ٸؿ  دة ٘ٵيٙٵدة   

٬دكق ئقوداٲ ٨ك٬داً ٸدٻ ٬وسجدل ٴ٩دحط        ،و٬ادٳ سٴٍدكوٞ بدفٴٯ    ،ٴ٥كْ ٨حعاا
ب١ٓ سؾب ا٫٘ سٴا ربٹٟ ٨يادا سٴ٭دوٖ ٸردٳ ٬ك٘ادة وسؾب دا٫٘ سٴ٭ك ادة ٸ داا        

 .  (9)ٵٹوٺ ٸٻ ٨حعاا بأٰٹٵااوشبٱٻ سؾبى
                                                 

; ِٗٙعــط أٙهـّا: ابــّ بػـاَ، اهــصخ ٝ،    203األُـسهؼ ًـّ ًعذــٍ اهبوـساْ، م   ( 1

ــٌعاُٛ، األُػـــاب  6/613 ــٞ،    3/455، ; اهػـ ــّ االبـــاض، اهتلٌوـ ; ابـــّ  3/213; ابـ

 . 269ارتطٚر، اربساطٞ، م/

هوٌعٙـس ًـّ اهتفاقـٚى عـّ ٓــصٖ اهفت٘سـات، ِٙعـط: ًؤهـف زتٔـ٘ي، أخبــاض         ( 2

ًٗـا بعـسٓا ;    47; ابّ اهلطزب٘ؽ، تاضٙذ األُـسهؼ، م  22-19زتٌ٘عٞ، م

 .265-1/264; املقطٜ، ُفح اهطٚر،  2/11ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، 
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 ٸددا ٰددوقب شيدداٺ سٴوس١٬ددة ئ  سٴٍددك٪ ٸددٻ ٬ك٘اددة وسٴددا ٌبددك ذبددا       
٨اٺ ٘اق٬اً ب١ؿ  ٺ ٠د    ،سٴٙك ٫ سٴكوٸاټي سٴ٭ؿ ٷ وسٴفو  ؿ٠  هاټيااٲ

 ،وبك سٴوسؾو سٴٱا  ج٭ؿٶ ٍبداالً باربداه ٘ٵيٙٵدة وداٴٱاً ـٴدٯ سٴٙك د٫      
ب١رددل ب١ٕدداً ٸددٻ   ئٺ ٘اق٬دداً ب١ددؿ  0 و٬ددؿ  ٌدداق ئ  ـٴددٯ سؾب٭ددكو ٬ددا دا   

ودداق هددو يف ٸ١ٝددٷ سٴ ددان ئ   )شيوٌددل ئ  ٸ ددا٫٘ ٌددك٪ سةټددؿٴه) 
وهدفس  ١دم  ٺ ٰدوقب شيداٺ وجوسب١ادا       ،(0)((ٰوقب شيداٺ  ك دؿ ٘ٵيٙٵدة   

 .  ٨حعث ٠ٵ   ؿ ٘اق٪ بٻ ل اؾ وهو يف ٘ك ٭ل ئ  ٘ٵيٙٵة
وٴٱدٻ  اددؿو  ٺ هددفس ال   ٙادد٫ ٠ٵدد  ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب سٴحاب١ددة ٴٱددوقب  

ئـ ج٭دٟ   (9)اا  ٬ك  ئ  جدؿٸ  ٸ داا ئ  شيداٺ   ئـ  وبا يف ٸو١٬ ،شياٺ
بي ٹددا جاٵدد٣ سؾبىددا٨ة ٸددٻ   ،(4)وبي دداٹا  قب١ددة ٸكسظددٳ (3)ٍبدداٲ ٸكوددية

ٰٹددا  وبددا  ،(5)٠ٍددكب ٸكسظددٳ( سٴ٭ك اددة ٸددٻ شيدداٺ)ٸكوددية ئ  ٬ك٘اددة
دبو١٬اا هدفس جٱدوٺ ب١يدؿب ٠دٻ سٴٙك د٫ سٴكوٸداټي سٴ٭دؿ ٷ سٴدفو ودٵٱل          

 .  ٘ٵيٙٵة ٘اق٪ بٻ ل اؾ وسٴفو ٌبك دبؿ  ة شياٺ مبو
وؿبفس ټكشط  ٺ ٨حط ٌ٭وقب مل  ٱٻ ٸٻ ٬ِاٳ ٘اق٪ بدٻ ل داؾ وئهبدا    

وـٴدٯ ب١دؿ  ٺ  قودٳ ٸوود  بدٻ       (6)ٸٻ ٬ِاٳ ٠اؿ سٴ١م دم بدٻ ٸوود    

                                                 

 .2/261ُفح اهطٚر، ( 1

 ِٙعط ارتاضطٞ آخط اهبشح. ( 2

 .163ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 3

 .2/560اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ( 4

 . 2/560اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ( 5

أبــٖ٘ يف اهــسخ٘ي  ىل األُــسهؼ  رعبــس اهععٙــع بــّ ً٘غــٟ بــّ ُكــ  اقــطش( 6

َ  ٗتتـى عوـٟ ٙـس بعـض تازتـٕ      713ٓـ/95س أبٕٚ غِٞ تسً ، ٗٗهٛ األُسهؼ بع

; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ  2/334َ، ِٙعط: ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، 715ٓـ/97غِٞ 

 .34-2/33املغطب، 
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ټّ  سب يل ٠اؿ سٴ١م م و٠اؿ سة٠ٵ  ئ  ش و  وش دو  ٌدك٪ ٌدال    
وشبٱدٻ ٠ادؿ    ،وسربل ٸوو  ټ٩ىدل ئ  سٴ٥دك    Iberiaسػبم كب سة ا  ة 

وٸؿ  دددة سٴدددا ب  Malagaٰدددٳ ٸدددٻ ٸؿ  دددة ٸاٴ٭دددة سة٠ٵددد  ٸدددٻ ٨دددحط 
Elvira، (0)وال  ىددحا١ؿ  ٺ  ٱددوٺ ـٴددٯ دبىددا٠ؿب  ؼيددل ٠اددؿ سٴ١م ددم، 

ب١ؿ ـٴٯ جوشل سةؼ  ئ  سؾب ٙ٭ة سػب وبية سٴٍك٬ية ٸٻ ٌدال سػبم دكب   
 Orihuelaئـ سٴح٭  ٬دك  ٸؿ  دة  وق وٴدة    ،سة ا  ة

سٴوس١٬دة ٠ٵد     -( 9)
باٴددددؿو٪ جددددؿٸ    - (3)وقبسٴ دددداك سةبدددديٓ سؾبٹحددددؿ ئ  شاددددٳ ٌدددد٭    

Thwodemir و٬ؿ ٬اوٶ جدؿٸ  هصدوٶ سؾبىدٵٹ      ،ظاٰٷ هفه سؾب٭ا١٘ة
وٴٱ ل جوِٳ ب١ؿ ـٴٯ ئ  ٠٭ؿ ٸ١اهؿب ِٵط ٸ١اٷ  ،ٴا١ٓ سٴو٬ث
ٶ ٠اؾ ب١ؿها ئ  ئٌايٵية ب١ؿ سودح٭كت  709هد/ټيىاٺ 94يف قشب و ة

 .  (4)سةٸوق يف سؾب ٙ٭ة سػب وبية سٴٍك٬ية ٸٻ ٌال سػبم كب سة ا  ة
و٠ٵيل ٨اٴكسشط  ٺ ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٨حعث ٸدٻ ٬ادٳ ٠ادؿ سٴ١م دم بدٻ      

 .  ٶ709هد/94ٸوو  بٻ ټّ  ٠ ؿ ٨حعل ٰوقب جؿٸ  و ة
٨دداٺ ٌدد٭وقب ٰاټددث ج٭ددٟ  ، ٸددا باٴ ىدداة ٴدوددح٭كسق سإودددٸي ٨ياددا

٠ٵد  ٘ددكيف شيداٺ وجددؿٸ  يف سٴٍددك٪ ٨ٵ١ٵداا ؼٕدد١ث  وٲ سةٸددك ئ     
ٸوود  ٸدٟ جدؿٸ  ظداٰٷ     ٸ١اهؿب سٴّٵط سٴا ٠٭ؿها ٠اؿ سٴ١م دم بدٻ   

سؾب ٙ٭دددة سؾبىدددٹاب باغبدددل وسٴدددا  ٬دددك ٨يادددا سؾبىدددٵٹوٺ ودددٱاٺ سٴدددادؾ 

                                                 

; املقــطٜ، ُفـــح   16; اهوٌشــٞ اهبسضٙــٞ، م   1/101ابــّ ارتطٚــر، اربساطــٞ،    ( 1

 . 1/275اهطٚر، 

، ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ٗٓٛ ًسِٙٞ بؿطتٛ األُسهؼ ًّ ُاسٚٞ تسً ( 2

 .28ًعذٍ اهبوساْ، م

 .2/557اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ( 3

 . 13-12ًؤهف زتٔ٘ي، أخباض زتٌ٘عٞ، م( 4
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وٴٱدٻ ٸدٟ سلؾ داؾ ٠دؿؾ سٴ٩دازب        ،(0)سةِٵي  ٠ٵ   قٔاٷ وكبحٵٱاصبٷ
سؾبىددٵٹ  ذددٷ سؾبادداشك ٻ ئٴياددا سٔددٙك ٠ددؿؾ ٸددٻ سٴددوالب ئ  ئوددٱاوبٷ  

١ؿ دؿ  سٴدفو  ټدمٲ سٴ   (9)وٸٻ ـٴٯ ئشكس ست سٴوسيل  بو سؽبٙاق ،سؾب ٙ٭ة
 .  (3)ٸٻ سٴٍاٸي  يف ٰوقجي شياٺ وجؿٸ 

يف ٸ٭ؿٸددة سٴ٭اا ددٳ سٴددا وددٱ ث يف ٸؿ  ددة     (4)جددأجي ٬ايٵددة ٤ددا٫٨  
 ،(5)٨فٰك سؾب٭كو  ٺ  ٤ٵب شاات ٌ٭وقب   حىاوٺ ئ  ٤دا٫٨  ،ٌ٭وقب

وهددي ٸددٻ سٴ٭اا ددٳ سٴيٹاټيددة سٴددا سٌددعٰث بأ٠ددؿسؾ ٰددا ب يف ٨ددحط         
ٸدٟ ٸوود  بدٻ     سٴٍٹاٲ سإ٨ك ٭ي ذٷ سةټؿٴه ظيد ٠د  ٬ىدٷ ٸ داٷ   

وٰداٺ ٸ داٷ ٠ادؿ     ،(6)ټّ  وج٩ك٬وس يف ٸ ا٫٘ ٠ؿب ٸٻ بدؾ سةټدؿٴه 
-731هدددد/004-009)وسيل سةټددؿٴه  (7)سٴددكظبٻ بدددٻ ٠اددؿ س  سٴ٥دددا٨٭ي  

                                                 

;  5-4ِٙعط عّ ًعآسٝ عبس اهععٙع ٗتسٙط: اهعـصضٜ، تطقـٚع األخبـاض، م   ( 1

 . 180-179; طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م 132اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

ب٘ ارتطاض اذتػاَ بّ نطاض بّ غالًاْ اهلو  ٗهٛ األُسهؼ بعس تتـى  ٓ٘ أ( 2

عبس املوم بّ تطّ ًٗباٙعٞ أٓؤا ثعوبٞ بّ غالًٞ، ٗكاُت ت٘هٚتٕ ًّ تبى 

ــٛ  فطٙقٚــٞ سِعوــٞ بــّ قــف٘اْ اهلوــ  غــِٞ       َ  ٗعــعي غــِٞ  742ٓـــ /125ٗاه

ٞ َ، ثٍ تتى يف اذتطب اه  دطت بني اهقٚػٚٞ ٗاهٌٚاُٚٞ يف ً٘تعـ 745ٓـ/128

ـــ. /130ؾـــقِسٝ غـــِٞ  َ،  ِٙعـــط تطمجتـــٕ: اذتٌٚـــسٜ، دـــصٗٝ املقتـــبؼ،  747ٓـ

 . 66ـ1/61; ابّ األباض، اذتوٞ اهػ ا١،  178ـ177م

 .185طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م( 3

ُػبٞ  ىل لافق بّ اهعام بّ عٌطٗ بّ ًاظْ بّ األظز بّ اهغ٘خ، ِٙعط: ابّ ( 4

 .2/373األث ، اهوباب يف تٔصٙر األُػاب، 

 .1/294ُفح اهطٚر، ( 5

 .195-192ِٙعط عّ ًِاظي لافق يف األُسهؼ: طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م( 6

ّ  عبٚـسٝ  تبى ًّ األُسهؼ ٗهٛ، اهعلٛ اهغافقٛ اهلل عبس بّ اهطمحّ عبس( 7  بـ

 عبس اهلل بّ عّ ض٠ٗ اهتابعني ًّ ، ٗٓ٘ فطٙقٚٞ قاسر اهقٚػٛ اهطمحّ عبس

ٞ  باألُسهؼ اهطَٗ تتاي يف ٔساغتؿ عٚاض، بّ اهلل عبس ٗض٠ٗ عِٕ، عٌط  =غـِ
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وٸٻ ؼدٲ سوح١كسْ جاق ػ ٸؿ  دة ٌد٭وقب جدا   ٺ ٠دؿؾسً ٸدٻ       ،ٶ(739
 ،سٴ٥ا٨٭ي  سوحٹكوس ٨ياا ظح  و٬ث ٸحأؼك ٬ايٳ ود٭و٘اا بيدؿ سٴ ّداق    

     .(0)ټاظية ٨ك٤ٵيٗ ٸٻ  ٠ٹاٲ ٌ٭وقب ج١ؿ ٸٻ  هٷ ٸ ا٘٭اٷ ٰٹا  ٺ
وهدٷ ٸدٻ    ،(9)وټمٲ ب١دٓ  ٨دكسؾ ٸدٻ ٬ايٵدة سةلؾ يف ٸؿ  دة ٌد٭وقب      

 ،(3)وـٰك سبٻ ظدمٶ  ٺ ب١ٕداٷ ودٱٻ ٌدك٪ ٬ك٘ادة      ،سٴ٭اا ٳ سٴيٹ ية
وٴ١دٳ وشدوؾهٷ يف ٌد٭وقب ٰداټوس      ،ٸا  ١م سټحٍداقهٷ ٌدك٪ سةټدؿٴه   

٨ٹددٻ  ،(4)  ٕدداً ئ  سةلؾ ٔددٹٻ ـبٹو٠ددة سةټّدداق سٴددف ٻ   حىدداوٺ  
ب١ٓ سإٌاقست يف سؾبّداؾق سٴدا بد    دؿ  ا ٨داٺ ٠دؿؾسً ٸدٻ سةټّداق         

سةون وسؽبددمقز )وهددٷ ٸددٻ سٴ٭اا ددٳ سٴيٹ يددة ،(5)وددٱ وس ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب
سٴا وٱ ث ٸؿ  ة  رك  ٬اٳ سإودٶ و٠ دؿٸا ؾؼٵدوس يف   ( ٸٻ سةلؾ

سإودٶ وهاشك ئٴياٷ سٴكووٲ   (6)ق ٘ٵ٫ ٠ٵياٷ سوٷ سةټّا  .     

                                                                                                

 عـسي  اهغـعٗ،  كج  ٗالٙتٕ، يف اهػ ٝ مجٚى قاذتّا ضداّل ٗكاَْ ، 732/ٓـ114=

 ٗكاْ بٍٔ، ٗظفط كج ٝ، لِا٢ٍ فغٍِ،  فطصتٕ لعا شكط إُٔ اهغِا٢ٍ، يف اهقػٌٞ

 فلػطت، بٔا فأًط ٗاهعبطدس، ٗاهٚات٘ت باهسض ًفككٞ شٓر ًّ ضدى أقاب فٌٚا

 شهـم  فبوـ   ًعـٕ،  كاُ٘ا اهصّٙ املػوٌني يف شهم غا٢ط ٗتػٍ ارتٌؼ أخطز ثٍ

 ٗكتر ؾسٙسّا، لهبّا فغهر تبوٕ ًّ ٓ٘ اهصٜ اهقٚػٛ اهطمحّ عبس بّ عبٚسٝ

 كاُتا ه٘ ٗاألضض اهػٌ٘ات  ْ: اهطمحّ عبس  هٕٚ فلتر فٕٚ، ٙت٘اعسٖ كتابّا  هٕٚ

األُسهؼ، . ابّ اهفطنٛ، تاضٙذ عوٌا١ شتطدّا ًِٔا هوٌتقني اهطمحّ دتعى ضتقّا

ٝ املقتبؼ،  ; 210م ّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  ;243-242اذتٌٚسٜ، دصٗ ; 2/28اب

 . 1/236املقطٜ، ُفح اهطٚر، 

 .2/269; ابّ ارتطٚر، اربساطٞ،  3/75ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 1

 ;  1/66ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

  266مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م( 3

 . 339، 332م ابّ سعَ، مجٔطٝ أُػاب اهعطب،( 4

 ;  2/33; اهتلٌوٞ،  2/299ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، ( 5

 .1/441ابّ ٓؿاَ، اهػ ٝ اهِب٘ٙٞ، ( 6
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وٸٻ سٴ٭اا ٳ سٴ١كبية سٴدا ودٱٻ ٠دؿؾ ٸدٻ  ٨كسؾهدا ٸؿ  دة ٌد٭وقب        
وٰاٺ ٸ اٷ بٍك بدٻ ٬ديه سٴٵؽٹدي  ظدؿ سٴ٭داؾب سٴدف ٻ        ،(0)٬ايٵة ؽبٷ

٠ دؿ ٨دحط ٌدك٪     (9)ٶ709هدد/ 94و١٬وس ٸ١اهدؿب سٴّدٵط ٸدٟ جدؿٸ  ود ة      
و اؿو  ٺ ٠ؿؾسً ٸٻ  ٨كسؾ هفه سٴ٭ايٵدة ودٱ وس سؾب ٙ٭دة ٸ دف      ،سةټؿٴه

ئـ  ٌداقت ب١دٓ سؾبّداؾق ئ   ٺ ٠دؿؾسً ٸدٻ سٴحصيادي         ،ـٴٯ سؼب 
 .  (3)سوحو٘ وس يف ٌ٭وقب

وربيدب   ،(4)ٰٹا ودٱٻ ٌد٭وقب ب١دٓ  ٨دكسؾ ٸدٻ ٬ايٵدة ربيدب سٴ١كبيدة        
ٸٻ سٴ٭اا ٳ سٴ١كبية سؾباٹة سٴا واةث يف ٨حط سةټدؿٴه وسودحو٘ وس يف   

وٴ١دٳ ټددموٲ ب١دٓ  ٨كسؾهدا يف ٸؿ  ددة ٌد٭وقب  ١ددوؾ      ،(5)ٸ دا٫٘ ٠دؿب ٸ دداا  
 ظؿ ٬اؾصبٷ سٌعٮ يف ٨حط ٌدك٪ سةټدؿٴه وهدو ودٵيٹاٺ بدٻ ٬ديه       ئ  

سٴحصييب سٴدفو ٰداٺ ٸدٻ سؾبدو١٬  ٠ٵد  ٸ١اهدؿب سٴّدٵط ٸدٟ جدؿٸ  ود ة           
ئـ  ٌاقت ب١ٓ سؾبّاؾق ئ   ٺ ٠دؿؾسً ٸ داٷ ټدمٲ ٸؿ  دة      ،(6)ٶ709هد/94

 .  (7)ٌ٭وقب

                                                 

ٞ  ىل رتٍ بّ ًاهم( 1  بّ ظٙس بّ أزز ابّ ًٓطٝ بّ اذتاضخ بّ عسٜ بّ ٍٗٓ ُػب

 .422، ِٙعط: ابّ سعَ، مجٔطٝ أُػاب اهعطب، مٙؿذر

 .5اهعصضٜ، تطقٚع األخباض، م( 2

 .3/136; ابّ ارتطٚر، اربساطٞ،  38/372صٓ ، تاضٙذ اربغالَ، اه( 3

ًٓٔـٍ ُػـب٘ا  هٚٔـا،    ( 4 ٍٓ بِ٘ جتٚر بّ أؾطؽ بّ ؾبٚر بّ اهػل٘ت، ٗجتٚر أ

 .429ِٙعط ابّ سعَ، مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م

ِٙعــط عــّ ًِــاطق اُتؿــاض تبٚوــٞ جتٚــر اهعطبٚــٞ يف األُــسهؼ: طــٕ، اهفــتح    ( 5

 .201-199ٗاالغتقطاض، م

 .5عصضٜ، تطقٚع األخباض، ماه( 6

 . 4/23;  2/213، 2/151اهتلٌوٞ، ( 7
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و اؿو ٨يٹا ب١ؿ  ٺ ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٠اٌدث هاؾ دة ب١يدؿب ٠دٻ سةظدؿسخ      
-755هدد/  306-038) ٠اټث ٸ داا سةټدؿٴه يف ٠ّدك سإٸداقب    سٴٱا ب سٴا

–ئـ مل  ٝادك ( ٶ0131-998هدد/  499-306)وٸٻ ذٷ ٠ّك سؽبد٨ة ،ٶ(998
 و ؾوق وياوي و٠ىٱكو ؼددٲ جٵدٯ   –ظىب سؾبّاؾق سٴا ب    ؿ  ا

وقدبا ـٴٯ قسشٟ ئ  سټٕوس اا زبث ٰدوقب شيداٺ ش١ٵدث  ظدؿسخ      ،سؾبؿب
ټدل ؼددٲ جٵدٯ سؾبدؿب ٰاټدث سؾبؿ  دة       ٨ٕددا ٠دٻ     ،سةؼ ب ج٥ٙد  ٠ٵيادا  

ج١ددؿ ٸددٻ سؾب ددا٫٘ سٴؿسؼٵيددة يف سةټددؿٴه وب١يددؿب ٠ددٻ ٸ ددا٫٘ سٴّددكسٞ يف  
باإٔدا٨ة ئ   ٺ سؼبٱوٸدة يف ٬ك٘ادة ؼددٲ سٴ٭دكٺ       ،سٴر٥وق ٸٟ سٴ ّاق 

سٴكسبٟ سؿبصكو/سٴ١اٌك سؾبيدؾو ٰاټدث ٬إدحاا ٠ٵد  سٴٱدر  ٸدٻ سؾب دا٫٘       
 .  ٬و ة الويٹا سٴ٭ك اة ٸٻ ٬ك٘اة

( ٶ0190-0131هد/499-484)Taifas,Losؿ ؾو دت سٴٙوس ٧ ويف ٠ا
 (0)ؼٕدد١ث ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب يف سٴاؿس ددة ؼبٱددٷ  وددكب ـباهددؿ سٴ١دداٸكو    

ئـ جو  ظٱٷ هفه سؾبؿ  ة وكسز سٴؿوٴة بٻ ٠ٵي بٻ ـباهدؿ   ،و ب اؤه
سٴدددف ٻ  (9)ئال  ٺ سةؼددد  ؾؼدددٳ يف ِدددكسٞ ٸدددٟ بدددم هدددوؾ ،سٴ١ددداٸكو

                                                 

املِكـ٘ض بـّ أبـٛ عـاًط ٗتـس اغـتقى بساُٚـٞ بعـس          زتآس اهعاًطٜ ًّ فتٚاْ( 1

غق٘ط اهسٗهٞ اهعاًطٙٞ ٗكاْ شا ُبآـٞ ٗضٙاغـٞ ٗستبـّا هوعوـٍ ٗاألزب، تـ٘يف      

ب، ; ابــّ غـعٚس، امُلغــط 320َ، اذتٌٚــسٜ، دـصٗٝ املقتـبؼ، م  1044ٓــ/ 436غـِٞ  

-29/434; اهصٓ ، تاضٙذ اربغالَ،  3/155; ابّ عصاض٠، اهبٚاْ امُلغطب، 2/401

 . 204، م2; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق 436

تطدع ٓصٖ األغطٝ  ىل غوٌٚاْ بّ ٓ٘ز اهصٜ أغـؼ زٗهـٞ يف غطتػـطٞ غـِٞ     ( 2

ٓـ/ 503َ ٗاغتٌطت يف أعقابٕ ستٟ غق٘طٔا بٚس املطابطني غِٞ 1093ٓـ/ 431

 .176-170، 2، ِٙعط: ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق1109َ
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Barcelonaكٌدددٵوټة سټحم٠دددوس ٠دددكي  بيدددل و٘ٵدددب ٸىدددا٠ؿب  ٸددد  ب
(0) 

 -0145هدد/ 469-497()سٴٱا )Ramon Berenguerقسٸوٺ بكلب  سةوٲ 
ٖ   ،ٶ(0176 وشبٱدٻ ١٨ددا    ،و ٸدؿه بدا١ٓ ٬وسجدل    ،٨اوحصا  ٴدل بٍدكو

Saragosaوٴٱددٻ  ٸدد  وك٬ىددٙة   ،ٸددٻ سوددعؾسؾ ب١ددٓ سؼبّددوٺ  
(9) 

ئـ  ،ٰدداٺ ٴددل باؾبكِدداؾ (3)(ٶ0180-0146هددد/ 474-438)سؾب٭حددؿق بددٻ هددوؾ
 .  (4)ٶ0176هد/469ؾن  ٸٻ س٤حاٴل باٴىٷ و ة سوحٙاٞ  

وب١ؿ و٨اب وكسز سٴؿوٴدة جدو  ظٱدٷ ٸؿ  دة ٌد٭وقب ئبدكسهيٷ و٠ادؿ        
و٬دؿ   ،(6) ظدؿ ٠ايدؿ ٠ٵدي بدٻ ـباهدؿ سٴ١داٸكو       (5)سػبااق سبدم ودايٳ  

                                                 

تقع ًسِٙٞ بطؾوُ٘ٞ يف اهؿٌاي اهؿطتٛ ًّ األُسهؼ عوٟ اهبشط املت٘غـط  ( 1

ٗقِفت نٌّ  توٍٚ اهطتات اهصٜ ٙهٍ ططط٘ؾٞ ٗططكُ٘ٞ ٗبطؾوُ٘ٞ، ٗٓ٘ 

أسس األتاهٍٚ ادتغطافٚٞ اه  تتلْ٘ ًِٔـا ًِطقـٞ اهجغـط األعوـٟ األُسهػـٛ،      

; ًؤهف  545; اهقعٗٙين، آثاض اهبالز، م 2/538ٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ِٙعط: اربزض

; اهسضٗٙـ ٗاهعوٚاٜٗ، بطؾوُ٘ٞ بني اربغالَ  131زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م

 .16-13ٗاهِكطاُٚٞ، م

ٗٓٛ ًّ ًسْ اهجغط األعوٟ األُسهؼ   ىل اهؿطق ًّ تططبٞ، ٗتػٌٟ املسِٙٞ ( 2

ٝ دكٔا ٗدٚاضٓا، ِٙعط: اب  19-18ّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، ماهبٚها١ هلجط

 . 317; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

ٓ٘ أب٘ دعفط أمحس بّ غوٌٚاْ بـّ ٓـ٘ز املوقـر باملقتـسض، تـ٘ىل سلـٍ غطتػـطٞ        ( 3

َ، ٗتبٚـى  1081ٓــ/  474َ ٗاغـتٌط  ىل ٗفاتـٕ غـِٞ    1046ٓــ/  438بعس ٗفاٝ أبٕٚ غـِٞ  

األٗي غطتػــطٞ ٗفاتــٕ تػــٍ لولتــٕ بــني ٗهسٙــٕ ٙ٘غــف املــؤمتّ ٗاملِــصض، ٗخــل   

ٗأعٌاهلــا ٗاهجــاُٛ الضزٝ ٗططط٘ؾــٞ ٗزاُٚــٞ، ٗدــط ٓــصا اهتقػــٍٚ  ىل تٚــاَ اذتــطب  

 ًٗا بعسا.  86األٓوٚٞ بني األخّ٘ٙ، ِٙعط: ابّ اهلطزب٘ؽ، تاضٙذ األُسهؼ، م

; اهسضٗٙـ  51; اهػاًطا٢ٛ، عالتات املطابطني، م 4/169ابّ خوسْٗ، اهعط، ( 4

 .130-129ٗاهِكطاُٚٞ، م ٗاهعوٚاٜٗ، بطؾوُ٘ٞ بني اربغالَ

ــطابطني، م ( 5 ــات املـ ــاًطا٢ٛ، عالتـ ــس    47اهػـ ــٞ عِـ ــاكٍ املسِٙـ ــطف سـ ــس عـ ; ٗتـ

 .87املطاكؿٛ باغٍ ابّ ًباضن، ِٙعط: املعذر، م

سلٍ عوٛ بّ زتآس اهعاًطٜ زاُٚٞ ٗبعض ًِاطق ؾطق األُسهؼ ًّ غِٞ ( 6

 =َ عِــسًا اغــت٘ىل عوٚٔــا ابــّ ٓــ٘ز،  1075ٓـــ/ 468َ ستــٟ غــِٞ 1044ٓـــ/ 436
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زبؿخ سبٻ سالباق ٠ٻ ٸا ظؿخ يف ٸؿ  دة ٌد٭وقب ب١دؿ و٨داب ٠ٵدي بدٻ       
ؿ ِددداظب وٰددداٺ ئ٬اددداٲ سٴؿوٴدددة ٠ٵدددي بدددٻ ـباهددد))0 ـباهدددؿ ب٭وٴدددل

٨ٵٹدا   ،٬ؿ سوح١ٹٳ سب ل ودكسز سٴؿوٴدة ٠ٵد  ٸ١٭دٳ ٌد٭وقب      ،...،ؾسټية
سټ٩ددكؾ هددو  ،سوددحو  سؾب٭حددؿق ٠ٵدد  ؾسټيددة وسظحٹددٳ  بدداه ئ  وك٬ىددٙة 

ذٷ ٸات ظح٧  ټ٩ل وؼٵد٧ ٠ٵد  ظكٸدل ووٴدؿه يف      ،بٍ٭وقب ؤاٙاا
ةدا ئبدكسهيٷ    ، بوةا ٠اؿ ةبيل ٸدٻ وديب ودكؾسټية    ،٬ّاحاا ٠اؿ ٻ

 .  (0)((...،يٳو٠اؿ سػبااق سب ا وا
ٰاٺ ٌك٪ سةټؿٴه  ټفسٮ فبٳ  ٘ٹاٞ سٴ١ؿ ؿ ٸٻ ؾوٲ سٴٙوس د٧  

و٬ؿ  ؾقٮ سب دا ودايٳ  وبٹدا ال  ىدحٙي١اٺ سالټ٩دكسؾ حبٱدٷ        ،سحمليٙة بل
ٌ٭وقب ؾوٺ سالوح اؾ ئ  سٴ٭وب سجملاوقب يف ٌك٪ سةټؿٴه و٠ٵ  ق واا 

 ٨ك  ددا ،...))0 و٬دؿ ٠دد  سبددٻ سالبداق ٠ددٻ ٬ٵ٭اٹددا هدفس ب٭وٴددل    ،بدم هددوؾ 
 سحملديٙ   سٴكؤودا   بِلِ  ىاوٸاٺ ٨ص١د سؾب١٭ٳ بٕاٗ  ىح٭دٺ ال  َّټ ا ٹا
ئال  ٺ  ،(9)((...هددوؾ بددٻ سؾبددإشبٻ ئِ  ئٌدداقصبٹا وِددٵث ظح دد  ذبٹددا

ـٴدٯ   ،سٔٙكس  سةؤاٞ يف ٸكوية ٬ؿ ؼٵٗ سالوقس٪ ٠ٵ  سبٻ هدوؾ 
 ٺ ٸؿ  ة ٸكوية ٰاټث جُعٱٷ ٸٻ ٬اٳ  بو ٠اؿ سٴكظبٻ فبٹدؿ بدٻ   

٨راقت ٨ح ة يف سؾبؿ  دة مل  و٨د٫    ،(3)(ٶ0178-0163د/ ه470-455) ٘اهك

                                                                                                

 .206-205، م2ِٙعط: ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق=

 .2/149اذتوٞ اهػ ا١، ( 1

 .2/149اذتوٞ اهػ ا١، ( 2

ٓ٘ أب٘ عبس اهطمحّ ستٌس بّ أمحس بّ  غشاق بّ ظٙس بّ طآط اهقٚػـٛ  ( 3

ًّ أٓى ًطغـٚٞ تغوـر عوٚٔـا ًـسٝ ثـٍ ُاظعـٕ عوٚٔـا ابـّ عبـاز فأخطدـٕ ًِٔـا            

َ ٗكاْ ًـّ أٓـى اهعوـٍ ٗاألزب    1114ٓـ/508ٞ فوذأ  ىل بوِػٚٞ ٗت٘يف بٔا غِ

ٞ    50ٗاهباللٞ ٗاهبٚاْ ، ِٙعط: اهه ، بغٚٞ املوـتٌؼ، م   =; ابـّ األبـاض، اذتوـ
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ٴفس ٘ٵب  ٠يداٺ سؾبؿ  دة ٸدٻ  ٸد  ئٌدايٵية سؾب١حٹدؿ بدٻ         ،يف ئعباؾها
و٬ؿ ٌدكظوس ٴٵٹ١حٹدؿ بدٻ     ،سبٵيّاٷ وسإوكسٞ يف ٨حط سؾبؿ  ة (0)٠ااؾ

و٠ٵ  ئذك ـٴدٯ شادم    ،٠ااؾ ٧١ٔ سبٻ ٘اهك و٬ٵة ئٸٱاټياجل سٴؿ٨ا٠ية
ٴإلودكسٞ يف سبٵديُ    (9)ب ول دكه سبدٻ ٠ٹداق   سؾب١حٹؿ ٬دوب ٠ىدٱك ة ب٭يداؾ   

ٴددفٴٯ ٠٭ددؿ سةؼدد  ٸددٟ سٴٱوټددث قسٸددوٺ بددكلب  سةوٲ  ٸدد      ،سؾبؿ  ددة
بكٌددٵوټة سج٩ددا٪ جٕددٹٻ  ٺ  ىددا٠ؿه ٠ٵدد  ٨ددحط ٸكوددية ٸ٭ابددٳ ٠ٍددكب    

وٴٕدٹاٺ هدفس سالج٩دا٪ ٬دؿٶ ٰدٳ       ، ال٦ ٸر٭اٲ ٸٻ سٴفهب جؿ٨ٟ ئٴيدل 
 ،(3)ه سٴكٌديؿ ئـ ٬دؿٶ سؾب١حٹدؿ بدٻ ٠اداؾ وٴدؿ      ،ٸ اٹا قهي ة ئ  سآلؼدك 

                                                                                                

، 2;  ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق 2/47; اهتلٌوٞ،  127-2/116اهػ ا١، =

 .202-201م

ٍٓ ٙطدع أقى أغطتٕ  ىل املِصض بّ ًا١ اهػٌا١ ًّ ًو٘ن اذت ٝ، ٗزخى دس( 1

عطاف بّ ُعٍٚ ًع طاهعٞ بور بّ بؿط اهقؿـ ٜ، ٗكـاْ كـب  أغـطتٕ أٙـاَ      

اهفتِٞ اه  توت غق٘ط ارتالفٞ  مساعٚى بّ عباز اهصٜ متلّ ًّ اهػٚططٝ 

عوــٟ ًسِٙــٞ  ؾــبٚوٚٞ ٗنــبط أً٘ضٓــا ٗٗضخ أٗالزٖ اذتلــٍ  ًــّ بعــسٖ، فشلــٍ    

ٗاعتقاهٕ َ ستٟ زخ٘ي املطابطني  هٚٔا 1068ٓـ/ 461املعتٌس بّ عباز ًّ غِٞ 

َ، ِٙعــط: ابــّ األبــاض، اذتوــٞ  1095ٓـــ/488َ، ٗكاُــت ٗفاتــٕ 1091ٓـــ/484غــِٞ 

 .162-154، م2; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق 68-2/52اهػ ا١، 

ًّ كباض ؾعطا١  ّآ٘ أب٘ بلط بّ عٌاض بّ سػني املٔطٜ ًّ ؾور، كاْ ٗاسس( 2

ــاز اهــصٜ  األُــسهؼ طــاف عوــٟ أًــطا١ اهط٘ا٢ــف ثــٍ اخــتل باملعتٌــس بــّ ع      ب

َ أٗ غِٞ 1084ٓـ/ 477اغت٘ظضٖ ثٍ تقوبت بٕ األس٘اي فغهر عوٕٚ ٗتتوٕ غِٞ 

; ابّ األباض، اذُتوٞ اهٗػ ا١،  326-2/278َ، ابّ بػاَ، اهصخ ٝ، 1086ٓـ/ 479

 .97-85; املطاكؿٛ، املعذر، م 2/131-165

ٖ عبٚــس اهلل اهطؾــٚس بــّ ستٌــس بــّ عبــاز املعتٌــس ٗالٖ أبــٖ٘ عٔــسٖ كٌــا توــس ( 3

تهــا١  ؾــبٚوٚٞ، ٗكــاْ زًجــا ضتٚــق ساؾــٚٞ اهطبــع، هــٕ أزب ٗؾــعط، ٗعِــسًا      

غقطت زٗهٞ بين عباز ُقى اهطؾٚس  ىل املغطب يف توعٞ ًٔسٜ ٗت٘يف ِٓان يف 

 =; املقـطٜ، ُفـح   2/68َ، ابـّ األبـاض، اذتوـٞ اهػـ ا١،     1135ٓــ/ 530سسٗز غـِٞ  



027 

 .  (0)و٬ؿٶ  ٸ  بكٌٵوټة سبٻ  ؼيل
ب١ؿها ج٭ؿٸث سٴ٭دوست سؾبحعاٴ٩دة وسؾبٱوټدة ٸدٻ ٬دوست سؾب١حٹدؿ بدٻ        

 ،وشبٱ ددث ٸددٻ فباِددكب ٸؿ  ددة ٸكوددية ،٠ادداؾ و٬ددوست  ٸدد  بكٌددٵوټة
وبىدداب جددأؼك سؾب١حٹددؿ بددٻ ٠ادداؾ يف  ؾس  سؾبدداٲ سٴددفو ٠ٵيددل ئ   ٸدد     

٨٭دداٶ  ،٬ددؿ ٤ددؿق بددلبكٌددٵوټة ش١ددٳ سةؼدد   ٍددٱٯ يف  ٺ سبددٻ ٠ادداؾ  
وسقجددؿ ب٭وسجددل ٠ددٻ   ،بدداٴ٭آ ٠ٵدد  سبددٻ ٠ٹدداق وسٴكٌدديؿ بددٻ سؾب١حٹددؿ  

وٰاٺ ٸوشدوؾسً يف ـٴدٯ    ،و٠ ؿٸا ٠ٵٷ سبٻ ٠ااؾ بفٴٯ ،ٸؿ  ة ٸكوية
سٴو٬ث ٠ٵ  ق ن ٬وسجل ٠ٵ  ٩ٔا٦ وبدك سٴدوسؾو سٴٱدا  ٠ٵد  ٸ٭كبدة      

٨٭ؿ  ،وٸٻ  شٳ بياٺ ظىٻ ټيحل ،باؾق بأؾس  سؾباٲ ،ٸٻ ٸؿ  ة ٌ٭وقب
 ،ل سبٻ  ؼيدل سٴكهي دة يف سالج٩دا٪ سٴدفو شدك  بي داٹا وداب٭ًا       ب١د ئٴي

 ،ويف ٸ٭ابددٳ ـٴددٯ  ٨ددكز ٰوټددث بكٌددٵوټة ٠ددٻ سٴكٌدديؿ وسبددٻ ٠ٹدداق      
 .  (9)و ؼ٩٭ث ظبٵة سؾب١حٹؿ يف ٨حط ٸكوية

 ،ب١ؿ ـٴٯ ظّٳ ؼد٦ ب  سؾب١حٹؿ بٻ ٠ااؾ وول كه سبدٻ ٠ٹداق  
حؿق بدٻ  سةٸك سٴفو ؾ٠ا سةؼ   ٺ  ٵحصأ ئ  وك٬ىٙة ٠ ؿ  ٸ ها سؾب٭

ٶ 0180هدد/  474وب١ؿ و٨اب سؾب٭حدؿق ود ة   ،هوؾ سٴفو سوحؽؿٸل يف بد٘ل
                                                                                                

 . 272-4/271اهطٚر، =

;  121-2/119الباض، اذتوٞ اهػ ا١، ; ابّ ا 86-85املطاكؿٛ، املعذر، م( 1

; زٗظٜ، ًو٘ن اهط٘ا٢ف،  241-240اهت٘اتٛ، ًأغاٝ أُٚاض اه٘د٘ز اهعطبٛ، م

; اهـــسضٗٙـ ٗاهعوٚـــاٜٗ، بطؾـــوُ٘ٞ بـــني اربغـــالَ ٗاهِكـــطاُٚٞ،   244-243م

  133-130م

ًٗـا بعـسٓا ;    2/121; ابّ االباض، اذتوٞ اهػـ ا١،   86املطاكؿٛ، املعذر، م( 2

ــاْ، زٗي  ــاز، م 65- 64اهط٘ا٢ـــف، عِـ ــّ عبـ ــس بـ ــٍ، املعتٌـ ;  154-153; أزٓـ

 .132اهسضٗٙـ ٗاهعوٚاٜٗ، بطؾوُ٘ٞ بني اربغالَ ٗاهِكطاُٚٞ، م
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 ٸدد  وك٬ىددٙة و٤كبددي  ) (0)سمبددال سبددٻ ٠ٹدداق ئ  ؼؿٸددة سؾبددإشبٻ بددٻ هددوؾ  
وه دداٮ بددؿ ت  ،وجىددٵٷ لٸدداٶ سٴددولسقب ( ٶ0184-0181هددد/477-473()سإٸدداقب

  ٘ٹا٠ل يف سٴىيٙكب وسإٸاقب  ذ ا  جوسشؿه يف وك٬ىدٙة يف ؼؿٸدة  ٸ هدا   
وه اٮ ٠دؿب قوس دات    ،٨ىوٴث ٴل ټ٩ىل سٴحوشل ئ  ٸؿ  ة ٌ٭وقب ،سؾبإشبٻ

٨كوس ددة سبددٻ بٵ٭دد     ،ظددوٲ سةودداا  سٴددا ؾ٠حددل سالٴحصددا  ئ  ٌدد٭وقب     
بدؿ ٸدٻ    –وب   ِاظااا ،ٰاټث ٌ٭وقب ٬ؿ  ؼٵّاا سؾب١حٹؿ)جٕٹ ث  ټل)

٨ٵٹددا ِدداق سبددٻ ٠ٹدداق ئ      ، ٺ  ٕدد١اا يف  ؿ ددل –٠ايددؿ وددكسز سٴؿوٴددة  
 ،٠ىداه  كشدٟ ئ  ٘ا٠دة سبدٻ هدوؾ      ،سٴ١اؿ سؾبفٰوق وبٓ ئ  ،وك٬ىٙة

ئٺ سٴدفو   ،وظىدب هدفه سٴكوس دة    ،(9)((...،٨ر٭٩ل و قودٳ بدل ئ  سؾب١حٹدؿ   
هدٷ   ،ٰاٺ يبٱٷ ٸؿ  ة ٌ٭وقب هٷ  ظؿ ٠ايؿ ٠ٵدي بدٻ ـباهدؿ سٴ١داٸكو    

و وبدٷ ٸدح٭ٵيب   –سٴدف ٻ ودا٫ ـٰدكهٷ   –ئبكسهيٷ و٠اؿ سػباداق سبدم ودايٳ    
و ٺ ـبي  سبٻ ٠ٹداق ئٴدياٷ ٸدٻ  شدٳ      ،سةهوس  ب  سبٻ ٠ااؾ وسبٻ هوؾ

   .ٰىااٷ ئ  شاټب سبٻ هوؾ
 ٸا قوس ة سؾبكسٍٰدي ٨أٌداق ئ   ٺ سٴدفو ٰداٺ ٠ٵد  ٸؿ  دة ٌد٭وقب        

0 وؽبّث سٴحصدا  سبدٻ ٠ٹداق ئٴيادا بداٴ٭وٲ      ،ٌؽُ  ؿ٠  سبٻ ٸااقٮ
 ظّددٻ يف و٬ددٟ  ٺ ئ  ،جٍَّ دد أه وٸٵوٰاددا ،جح٭اـ٨ددل سٴددادؾ جددمٲ ومل))

 سؾبح٥ٵددب ٰدداٺ ،ٌ دد٭وقب  ددؿ٠  سؾب ١ددة ٤ا ددة يف سةټددؿٴه ظّددوٺ ٸددٻ
 بدؿس  ذدٷ  ،ټمٴدل  و ظىدٻ  و٨اؾجل ٨أٰكٶ ،ٸااقٮ سبٻ0 ٴل  ٭اٲ قشٳ ٠ٵيل

                                                 

ــاي األعـــالَ، ق ( 1 ــر، أعٌـ ــّ ارتطٚـ ــات  172-171، م2ابـ ــاًطا٢ٛ، عالتـ ; اهػـ

 .74املطابطني، م

 .81اهتبٚاْ، م( 2



029 

وظىب هدفه   ،(0)((...وص ل يف وش١ٵل و٬يؿه ٠ٵيل ٨٭آ   اٶ ب١ؿ ٴل
 .  هفه سٴكوس ة ٨اٺ سبٻ ٠ٹاق ٰاٺ  اعد ٠ٻ ٸٵصأ يبحٹي بل

 ،٭ةوزبؿخ سبٻ و١يؿ ٠ٻ ج٩اِيٳ  ؼك  مل جكؾ يف سٴكوس دات سٴىداب  
جٕٹ ث  ٺ سبٻ ٠ٹاق ـهب ئ  ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٸدٻ  شدٳ سٴىديٙكب ٠ٵد      

ٰٹددا  ٺ  ،وٴدديه سالظحٹددا  ذبددا وبددؿس٨ٟ ٸددٻ سؾبددإشبٻ بددٻ هددوؾ   ،ظّدد اا
سٴٍؽُ سٴفو ٰاٺ ٠ٵ  ٸؿ  ة ٌ٭وقب ظىب هفه سٴكوس دة  ١دك٦ ب١حداؾ    

٠ ددؿ ٲَّ ئ  سؾبددإشبٻ بددٻ   ،...))( و سبددٻ ٠ٹدداق )وټددُ سٴكوس ددة  ټددل  ،سٴؿوٴددة
 ٺ  وشددل ٸ١ددل شيٍدداً ٴيأؼددف ٴددل ٌدد٭وقب ٸددٻ  ددؿ ٠حدداؾ    وق٤اددل يف  ،هددوؾ

 .  (9)((...،٨ؽؿ٠ل ٠حاؾ سٴؿوٴة ظح  ظّٳ يف وص ل ،سٴؿوٴة
 ،٨يادؿو  وبدا سة٬دك  ئ  قوس دة سبدٻ ود١يؿ       ، ٸا قوس دة سبدٻ سؽبٙيدب   

وب٭دي سبدٻ ٠ٹداق ٠ دؿ سؾبدإشبٻ بدٻ هدوؾ ٠ٵد  ٌدأټل ٠ دؿ           ))0 وهي ٰاآلجي
وو٠ددؿه ٸددٻ ټ٩ىددل  ،وقبئ   ٺ  ٤ددكسه حبّددٻ ٌدد٭ ،سؾب١حٹددؿ ٸددٻ وددٵٙاټل

وودا ٳ   ،٨ٵٹا ټمٲ بىاظحل ٰداؾه ِداظب سؼبّدٻ    ،وجوشل ئٴيل ،ب٩حعل
و٘ٵدب ٸ دل سٴّد١وؾ ب ٩ىدل      ،وش١دٳ سٴاٵدؿ يف  دؿه باٴٵىداٺ     ،٠ٵيل سةٸك

و٬دؿ   ،٨أوكٞ ٴفٴٯ يف ٘ا ٩ة  ى ب ٸدٻ كباٴيٱدل وقشاٴدل    ،ؾبااٌكب ٬ّاحل
٬ّداة  ٨ٵٹدا زبّدٳ يف    ،وصبدوقه سؾبٍداوق   ، ٠ٹ  ٠ي ل سؼبدكَ وسٴ٥دكوق  

 .  (3)((وذب بل و ٰاٵل و وؾ٠ل سؾبٙا٫ ،ِاظب سؼبّٻ
وخبّوَ سالؼحد٦ يف سوٷ ٸٻ ٰداٺ  حدو  ٌد٭وقب ئذ دا  ػبدو       

                                                 

 .87املعذر، م( 1

 . 1/390املغطب يف سوٟ املغطب، ( 2

 .160، م2أعٌاي األعالَ، ق (3
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ئـ ٬داٲ ئټدل  دؿ٠      ،٨كوس ة سبٻ و١يؿ هدي سٴكسشعدة   ،سبٻ ٠ٹاق ئٴياا
٠حاؾ سٴؿوٴة  بو فبٹؿ ٠ادؿ س  بدٻ ودايٳ وهدو سٴدفو ٸٵدٯ ٌد٭وقب        

 .(0) و سًيف ٠اؿ سٴٙوس ٧ وظّٳ ٠ ؿه سبٻ ٠ٹاق 
وب١ؿ  ٺ شبٱٻ ظداٰٷ ٸؿ  دة ٌد٭وقب ٸدٻ ئٴ٭دا  سٴ٭دآ ٠ٵد  سبدٻ         

٘ٵب  ٸ  ئٌدايٵية سؾب١حٹدؿ بدٻ ٠اداؾ ٸ دل       ،٠ٹاق وو١ٔل يف سٴىصٻ
 ،(9)بٕكوقب جىٵيٷ سبٻ ٠ٹاق ئٴيل ٰوټل شبكؾ ٠ٵيدل وؼدكز ٠دٻ ودٵٙحل    

هفس سةٸك ش١ٳ سبٻ ٠ٹاق ب١ؿ غبا٠ل ټادأ هدفس سؽبد   ٺ  ٙٵدب ٸدٻ      
بددأٺ  ١كٔددل ٠ٵدد   ٸددكس  سٴٙوس دد٧ بددؿالً ٸددٻ      ظدداٰٷ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب  

ئـ ٰدداٺ  ١ح٭ددؿ  ٺ  ٸددكس  سٴٙوس دد٧    ،جىددٵيٹل ئ  سؾب١حٹددؿ بددٻ ٠ادداؾ  
و٬دددؿ زبدددؿخ  ،وددد ظاوٺ بدددل ٰوټدددل ٸدددٻ سٴٍددد١كس  سؾب١دددكو٨   ټدددفسٮ 

 ٬داٲ  ٸ دل  ـٴٯ ٠ٹاق سبٻ ق   ٨ٵٹا ،...))0 سؾبكسٍٰي ٠ٻ ـٴٯ باٴ٭وٲ
 وج١كٔدم  ٮ٠ دؿ  بٱدوټي  سةټدؿٴه  ٸٵوٮ ئ  جٱحب  ٺ ٠ٵيٯ ال0 ٴل

 ش١دٳ  ق٤ادة   ٌدؿهٷ  ٰداٺ  ٨ٹٻ ،يف   ك٤ب ٸٻ ئال ٸ اٷ ٨ٹا ،٠ٵياٷ
 ٠ٵد   ٠كٔدل  ٨ٹدا  ،ـٴدٯ  ٸاداقٮ  سبٻ ١٩٨ٳ ئٴيل بي ووشاث ٸاٴًا ٴٯ

 .(3)((...،٨يل ق٤ب ئالّ سةټؿٴه ٸٵوٮ ٸٻ  ظؿ
     0  ويف ـٴٯ  ټٍؿ سبٻ ٠ٹاق ٬ا دا
ــاز٠ اهػــــــ٘ق يف أقــــــبشُت ــٟ ُِٙــــ  عوــــ

      
 

ــٛ  ــأُ٘ا، ضأغـــــــــــ ــّ بـــــــــــ ــأي ًـــــــــــ  املـــــــــــ
 

                                                 

 .2/65املغطب يف سوٟ املغطب، ( 1

 .161- 160، م2ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق( 2

 .87املعذر، م( 3
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ــ ــاض ال اهللتـــــــــ ــٟ دـــــــــ ـــًاه عوـــــــــ  ٕــــــــــــ

      
 

ــاهجٌّ نــــــــٌين ًــــــــّ  ــأهٛ بــــــ  (1)اهغــــــ
 0 ٰٹا  ټل ٬اٶ ذبصا  ٸؿ  ة ٌ٭وقب ب٭وٴل 
      عِــــــــــــــــــسٜ َؾــــــــــــــــــُق٘ضٝ بؤغــــــــــــــــــٟ

   
 

 بَ٘غـــــــــــــٟ كـــــــــــــى عوـــــــــــــٟ أضبـــــــــــــٟ 
ــست  ــاضْٗ فقـــــــــــــــ ــ (2)ٓـــــــــــــــ    اـفٚٔـــــــــــــــ
     

 
ــُت  ــر فَعِوــــــــــــــ ــٟ أطوــــــــــــــ  (3)ًَ٘غــــــــــــــ

ٹدؿ  و اؿو  ٺ ظاٰٷ ٌد٭وقب ٬دؿ ؼٕدٟ ئ  ٔد٥وٖ ٸدٻ ٬ادٳ سؾب١ح       
وٴ١ٵل ؼٍدي  ٺ  أؼدفه ٸ دل     ،بٻ ٠ااؾ بٕكوقب جىٵيٷ سبٻ ٠ٹاق ئٴيلس

باٴ٭وب ئٺ مل  ىٵٹل ٘و٠اً الويٹا و ٺ ټ٩وـ سؾب١حٹؿ ٬ؿ سجىدٟ يف هدفس   
وٍبددػ  ،٨اجىددٟ ٸٵٱددل ،...))0 و٬ددؿ وِدد٩ل سبددٻ سةذدد  ب٭وٴددل ،سٴو٬ددث

 ،(4)((...،وٸٵددٯ ٬ك٘اددة   ٕدداً ،وٸٵددٯ ٰددر سً ٸددٻ سةټددؿٴه ،وددٵٙاټل
 ٺ  ظدؿًس ٸدٻ  ٸدكس  سٴٙوس د٧ مل ىبدك  ٠ٵد  ئشداقب        ٨ٕدا ٠دٻ ـٴدٯ   

سبددٻ ٠ٹدداق قدبددا ؽبٍدديحاٷ ٸددٻ سٴددؿؼوٲ يف ٸوسشاددة ٸددٟ سؾب١حٹددؿ بددٻ     
ٰٹا  ٺ ظداٰٷ ٌد٭وقب قدبدا   ٝدك ٴ ٩ىدل سؼبٵ٭دة سةٔد٧١ بد           ،٠ااؾ

و٬ددؿ ٠ا ددك سبددٻ سالبدداق ٠ددٻ هددفه سؽبٍددية ٠ٵدد  ٴىدداٺ   ، ٸددكس  سٴٙوس دد٧

                                                 

; ِٙعط أٙهّا: املطاكؿٛ، املعذر،  1/390ابّ غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب، ( 1

 ببعض اختالف اهوفغ.  88م

 (. 2ٓاًـ ) 88ر، مُٙعتقس إُٔ أخٖ٘، ِٙعط: املطاكؿٛ، املعذ( 2

 .88املطاكؿٛ، املعذر، م( 3

 .273األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م( 4
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ا ال  ىددح٭دٺ بٕدداٗ  ٨ك  ددا  وبٹدد ،...ظاٰٹاهددا سبددم وددايٳ ب٭وٴددل)) 
باإٔدا٨ة ئ    ،(0)((...سؾب١٭ٳ ٨ص١دد  ىداوٸاٺ سٴكؤودا  سحملديٙ  ذبٹدا     

ـٴٯ ٰٵل ٨اٺ سبٻ سالباق  ٕي٧ واب  ؼدك يف جىدٵيٷ ظداٰٷ ٌد٭وقب     
سبٻ ٠ٹاق ٴٵٹ١حٹؿ بٻ ٠ااؾ وهو  ٺ سبٻ ٠ٹاق ٠ ؿٸا ٰداٺ يف ٸكودية   

سٴٵددف  ٻ ٰدداٺ ٠ٵدد  ٌدد٭وقب وٰحددب ( سبددم وددايٳ)ٰدداٺ يبح٭ددك سٴ١اددؿ ٻ
 0 ٴياٹا ب١ٍك  وٴلئ
  األدبــــاي فؿــــٌدتٍ بلــــٍ مشدــــت)

     
 

ــتِعي  (2)...  ــاي تػـــــــــــــــــ  (3)(اِهَأِفَعـــــــــــــــــ
وٸٻ ه ا شا  سٴ٭كسق بحىٵيٹل ئ  سؾب١حٹؿ بٻ ٠ااؾ ٴ٭دا  ٸاٵد٣ ٸدٻ     

وب١دؿ ٬إداٹا ٠ٵيددل   ))0 و٬دؿ  ٌداق سبددٻ سالبداق ئ  ـٴدٯ ب٭وٴددل     ،سؾبداٲ 
وؼد٧  سبدٻ   ٘ٵاا بي١ل ٸٻ قؤوا  سةټؿٴه ٨حرا٬ٵوس طبي١داً ٠دٻ ـٴدٯ    

 .  (4)((...،٠ااؾ ئٴيل ٨أټ٩ف مبوةا بٱٳ ٸا وأاله
 وب١ددد))0 و٬ددؿ زبددؿخ سؾبكسٍٰددي ٠ددٻ ج٩اِدديٳ جىددٵيٹل بدداٴ٭وٲ     

 ،ٸاداقٮ  سبدٻ   دؿ  ٸٻ ٠ٹاق سبٻ جىٵٷ ٸٻ قشاٴل ٸٻ س  ٠ٵ  سؾب١حٹؿ
 ٠ٹداق  سبٻ جىٵٹوس سٴف ٻ سؾب١حٹؿ و ٸك ،وؼيٳ دباٲ ئٴيل ب١د  ٺ ب١ؿ
 وس٨دددوس ظحددد  بدددل ٨ؽكشدددوس ،ج٭ييدددؿهو ٠ٵيدددل سالظحيددداٖ يف  م دددؿوس  ٺ

  ٌدد ٟ ٠ٹدداق سبددٻ ٨ؿؼٵدداا ،ذبددا سؾب١حٹددؿ ٰددوٺ ـٴددٯ ووس٨دد٫ ،٬ك٘اددة

                                                 

 .2/149اذتوٞ اهػ ا١، ( 1

 بٚاض يف األقى. ( 2

 .2/150اذتوٞ اهػ ا١، ( 3

 .2/150اذتوٞ اهػ ا١، ( 4
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 ،ٴٵ دان  ٜداهكب  و٬يدوؾه  ،جِدا ٻ  ٠ِدؿ يل  بد   ب٥دٳ  ٠ٵد   ،و ودو ه  ؾؼوٲ
 ئٴيدل    ٝدكوس  ظحد   و٠اٸة ؼاِة سٴ ان باؼكسز  ٸك سؾب١حٹؿ ٰاٺ و٬ؿ

 ٴددل سهحددمت ٬ك٘اددة ؾؼددٳ ئـس هددفس ٬اددٳ ٰدداٺ و٬ددؿ ،سؼبدداٲ جٵددٯ ٠ٵدد 
 ٸددٻ ٸ دداٷ ٨اٴىدد١يؿ ،وقؤودداؤهٷ و ٠يدداوبٷ  هٵدداا وشددوه ئٴيددل وؼددكز
 ال و٤ هددٷ ،سٴىدددٶ ٠ٹدداق سبددٻ ٠ٵيددل  ددكؾ  و  ددؿه ج٭ايددٳ ئ   ّددٳ
 ٠ٵد   ئٴيدل    ٝك ٸٻ وٸ اٷ ،ذوبل ٘ك٦  و قِٰابل ج٭ايٳ ئ  ئالّ  ّٳ
 وٸ ددؿ ٳ سةظددوسٲ ٸ عيددٳ ٨ىدداعاٺ ،ئٴيددل سٴوِددوٲ  ىددحٙيٟ ال ب١ددؿ

وٸدٻ ذدٷ ٬حٵدل سؾب١حٹدؿ بدٻ       ،بدٻ ٠ٹداق  ب١ؿ ـٴٯ و دصٻ س  ،(0)((سٴؿوٲ
 . (9)ٶ0186هد/ ٠479ااؾ ؾسؼٳ وص ل و ة 

و ادؿو  ٺ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب  ِدداعث ٨يٹدا ب١ددؿ ٔددٹٻ  ٸدددٮ ؾوٴددة   
ئـ سٸحددؿت ظددؿوؾ ؾوٴحدداٷ يف سٴٍددك٪ ظحدد  وبددك ٌدد٭وقب   ،بددم ٠ادداؾ

Lorcaوٸؿ  ة ٴوق٬ة 
 .  (4)سٴ٭ك اة ٸٻ ٸكوية (3)

Sagrajasة و٠ٵدد   ذددك همٌبددة سٴ ّدداق  يف ٸ١كٰددة سٴمال٬دد    
ودد ة  (5)

                                                 

 . 151-2/1150; ِٗٙعط أٙهّا: ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،  88املعذر، م( 1

 . 160-2/159; ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،  91-89ؿٛ، املعذر، ماملطاك( 2

ٞ ه٘ضتٞ يف ؾطق األُسهؼ بل٘ضٝ تسً ، مشاهٛ ًسِٙٞ املطٙٞ، ِٙعط: ( 3 تقع ًسِٙ

; اذتٌــ ٜ، اهــطٗض  252ٙـات٘ت اذتٌــٜ٘، األُــسهؼ ًــّ ًعذـٍ اهبوــساْ، م  

 .512املعطاض، م

 .71تات املطابطني، م; اهػاًطا٢ٛ، عال 9ابّ خاتاْ، تال٢س اهعقٚاْ، م( 4

ِٙعط اهتفاقٚى عّ ًعطكٞ اهعالتٞ: ابـّ األثـ ، األُـسهؼ ًـّ اهلاًـى يف      ( 5

; ابــّ  9295; ابــّ اهلطزبــ٘ؽ، تــاضٙذ األُــسهؼ، م  308-2-3اهتــاضٙذ، م

-145; ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب،  117-7/116خولاْ، ٗفٚات األعٚاْ، 

; املقطٜ،  458-23/455ٙٞ األضب، ; اهِ٘ٙطٜ، ُٔا 11/445; اهصٓ ، غ ،  149

 .  1/439ُفح اهطٚر، 
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ٶ وٰددكؾ ١٨ددٳ ٸددٻ ٬اددٳ سٴ ّدداق  ربدداه ؾو دددت سٴٙوس دد٧      0186هددد/479
٨أؼفوس  ٍ وٺ سٴ٥اقست ٠ٵ  ٸدؿٺ ٌدك٪ سةټدؿٴه ٸدا ظدؿس باةټؿٴىدي        

Almoravides,Losئ  سالوح صاؾ و٘ٵب سؾبىدا٠ؿب ٸدٻ سؾبدكسبٙ     
يف  (0)

٨٭ددؿ ٌددكض سؾب١حٹددؿ بددٻ ٠ادداؾ ةٸدد  سؾبددكسبٙ   ،ِددؿ هصٹددات سٴ ّدداق 
ٸا ج١كْ ٴل سؾبىدٵٹوٺ يف ٸد ٙ٭ا ٴوق٬دة وٸكودية      (9)وو٧ بٻ جا٩ٌ  

٨وس٨دد٫ سةؼدد  وٴادد    ،و٤ هددا ٸددٻ ٸددؿٺ سٴٍددك٪ ٸددٻ ٤دداقست سٴ ّدداق    
   .(3)سٴؿ٠وب

وهددو سٴ١اددوق سٴردداټي ودد ة  ،٠دد   وودد٧ بددٻ جاٌدد٩  ئ  سةټددؿٴه
و٠ دؿها جدظ٭دث بدل ٬دوست      ،وواق بارباه ٸؿ  ة ٴوق٬ة ،ٶ0188هد/480

ِداظب   (4)وسؾب١حّٷ بٻ ِدٹاؾض  ،ؾ ِاظب ئٌايٵيةسؾب١حٹؿ بٻ ٠اا
                                                 

ٙطدع تأغٚؼ اهسٗهٞ املطابطٚٞ  ىل تبٚوٞ ملتُ٘ٞ،  سس٠ بطْ٘ قِٔادٞ ًّ ( 1

َ عوٟ أغاؽ اهعقٚسٝ 1056ٓـ/ 448اهطاُؼ، ٗتس تاًت اهسع٘ٝ املطابطٚٞ غِٞ 

    ٞ  اهسِٙٚٞ اربغالًٚٞ عوٟ ٙس عبس اهلل بّ ٙاغني ادتعٗهـٛ، ٗتـس تععٌـت تبٚوـ

ملتُ٘ٞ ادتٔاز هلصٖ اهسع٘ٝ يف بالز املغطب أٗاّل ثٍ األُسهؼ بعس شهم، ِٙعط: 

; ابــّ عــصاضٜ،  310 -291ابــّ األثــ ، األُــسهؼ ًــّ اهلاًــى يف اهتــاضٙذ، م 

 .127-122; ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م 11-4/7اهبٚاْ املغطب، 

ْ هـٕ زٗض كـب  يف   ٓ٘ أً  املطابطني ًٗؤغؼ زٗهتٍٔ اه  ٗطس أضكأُا، ٗكـا ( 2

فــتح بعــض ًِــاطق املغــطب ًٗــّ ثــٍ األُــسهؼ  ش عــط  هٚٔــا ظــٚـ كــب  بعــس     

اغتِذاز األُسهػٚني بٕ ٗمتلّ ًّ  ذتاق ٓعميٞ كـب ٝ بقـ٘ات لولـٞ تؿـتاهٞ     

ــازٝ اهفُ٘ػــ٘ اهػــازؽ يف ًعطكــٞ اهعالتــٞ غــِٞ      َ، بعــسٓا تــاَ  1086ٓـــ/ 479بقٚ

َ، ِٙعــط: ابــّ خولــاْ، 1107 ٓـــ/500بت٘سٚــس األُــسهؼ حتــت سلٌــٕ، ٗتــ٘يف غــِٞ  

 . 156-136; ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م 476-3/468ٗفٚات األعٚاْ، 

 .67; ًؤهف زتٔ٘ي، اذتوى امل٘ؾٚٞ، م 152ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م( 3

ـــ/ 443سلـــٍ املطٙـــٞ غـــِٞ ( 4 ــات  1051ٓـ ــس زخـــى ُفػـــٕ يف اهفـــنت ٗامل٘ادٔـ َ، ٗتـ

ٟ     اهعػلطٙٞ ًع أًطا١ اهط٘ا٢ف، ٗهل  =ِٕ متلّ ًـّ احملافعـٞ عوـٟ ًولـٞ ستـ
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Almeriaسؾبك دة  
و ؼدوه ٠اددؿ   (3)ِداظب ٸاٴ٭ددة  (9)وشبدديٷ بدٻ بٵ٭دد   ،(0)

Granadaِاظب ٤كټا٘ة  (4)س 
 ،ِاظب ٸكودية  (6)وسبٻ قٌي٫ ،(5)

                                                                                                

َ، ِٙعـط: املطاكؿـٛ،   1091ٓــ/  484ٗفاتٕ تبٚى زخ٘ي املـطابطني املطٙـٞ غـِٞ    =

; ابّ غعٚس،  90-2/78; ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،  97-96، 56املعذر، م

ــٟ املغــطب،   ، 2; ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي األعــالَ، ق   203-2/195املغــطب يف سو

 .191-190م

ٓـ/ 344ًسْ ك٘ضٝ اهب ٝ بِآا ارتوٚفٞ اهِاقط هسّٙ اهلل غِٞ  ٗٓٛ  سس٠( 1

; ٙـــات٘ت اذتٌـــٜ٘،   15-14َ، ِٙعـــط: ابـــّ لاهـــر، فطســـٞ األُفـــؼ، م    955

 .270-267األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

ٍ بّ بوقني بّ بازٙؼ مب سب٘ؽ اهكِٔادٛ ٗالٖ دسٖ بازٙؼ ًاهقٞ ( 2 ٓ٘ متٚ

ٛ يف ًاهقٞ ستـٟ اعتقاهـٕ عوـٛ ٙـس     ٗكاْ غ١ٛ اهػ ٝ يف اهطعٚٞ ًبصضّا، ٗبق

املطابطني ُٗفٖ٘  ىل اهػ٘ؽ ثٍ عفا عِٕ أً  املطابطني فػلّ ًطاكـ ٗت٘يف 

 .214، م2َ، ِٙعط: ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ق1095ٓـ/ 488بٔا غِٞ 

ًسِٙــٞ أُسهػــٚٞ ًــّ أعٌــاي كــ٘ضٝ ضٙــٞ عوــٟ ؾــاط١ٛ اهبشــط بــني ادتعٙــطٝ     ( 3

; ٙـات٘ت اذتٌـٜ٘،    25هر، فطسٞ األُفؼ، مارتهطا١ ٗاملطٙٞ، ِٙعط: ابّ لا

 .255األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م

ٓ٘ عبس اهلل بّ بوقني بّ بازٙؼ بّ سب٘ؽ اهكِٔادٛ ت٘ىل ًسِٙٞ لطُاطٞ ( 4

َ، 1095ٓــ/  488َ ٗاغتٌط ستٟ زخ٘ي املطابطني  هٚٔا غِٞ 1072ٓـ/ 465غِٞ 

ضٜ، اهبٚاْ املغـطب،  ; ابّ عصا 2/108ِٙعط: ابّ غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب، 

 ًٗا بعسٓا.  3/261

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تسميٞ تبعس عّ اهب ٝ غتٞ أًٚاي، ٗتعـطف مبسِٙـٞ اهٚٔـ٘ز،    ( 5

; ابــّ ارتــطاط، اختكــاض اتتبــاؽ    14ِٙعــط: ابــّ لاهــر، فطســٞ األُفــؼ، م  

 .547; اهقعٗٙين، آثاض اهبالز، م 174األُ٘اض، م

ألُـسهؼ اغـتطا، اهتغوـر    عبس اهطمحّ بّ ضؾـٚق اسـس اهطـاًعني يف ؾـطق ا    ( 6

عوٟ ًطغٚٞ مبػاعسٝ اهِكاض٠ ، ُٗاقر املعتٌس بّ عباز اهعسا١  ال أْ األخ  

َ، 1090ٓــ/  483متلّ ًّ  هقا١ اهقـبض عوٚـٕ ٗغـذِٕ يف ًسِٙـٞ ه٘ضتـٞ غـِٞ       

; ابــّ ارتطٚــر،    175، 146، 142، 2/140ِٙعــط: ابــّ االبــاض، اذتوــٞ اهػــ ا١،     

 .257، م2أعٌاي األعالَ، ق
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Bazaٰفٴٯ وس٨اه ٬دوست قؤودا  ٸدٻ ٸدؿٺ ٌد٭وقب وبىدٙة       
وشيداٺ   (0)

ا ب يف هدفه سؼبٹٵدة   وٴ١ٳ ٸٍاقٰة  هدايل ٌد٭وقب ٰاټدث ٰد     ،(9)و٤ ها
 .  آلٺ ربٹٟ سػبيوي ٰاٺ ٠ٵ  ٸ٭كبة ٸ اا

سٴوس٬دٟ    Aledoٰاٺ سٴ ّاق  ٬ؿ زبّ وس يف ٸ ٙ٭ة ظّٻ سٴييٗ 
وهو ٸدٻ  ٠ٹداٲ ٴوق٬دة و ا١دؿ ٠ داا سذدم        ،ب  ٸؿ  ا ٴوق٬ة وٸكوية

ئال  ٺ سٴ٭دوست   ،(4)وهدفس  ١دم  ټدل  ٬دك  ئ  ٌد٭وقب      ،(3)٠ٍك ٸديدا 
 ،ـ ٰدداٺ يف ٸ حددا  سؾب ا٠ددة وسؼبّدداټة   ئ ،مل جىددحٟٙ س٬حعدداٶ سؼبّددٻ  
٬دكق  وود٧    ،وسٴ ّداق   دؿس١٨وٺ ٠ دل    ،وب١ؿ ظّاق ؾسٶ  قب١ة  ٌاك

بٻ جا٩ٌ  سالټىعا  الويٹا ب١ؿ  ٺ ٠ٵٷ  ٺ ٸٵٯ ٬ٍحاٴة سٴ٩وټىو س
جوشدل مبدوهٷ ب٭دوب ٰدا ب ؾبىدا٠ؿب      ( ٶ0018-0165هدد/ 519-458)سٴىاؾن

سةټددؿٴه و٬ددؿ جددكٮ ٬ددوب يف ٌددك٪    ،سٴ ّدداق  سحملاِددك ٻ يف سؼبّددٻ 
ٰدددفٴٯ  ؾقٮ سٴ٩وټىدددو  ،(5)ب٭يددداؾب وٴدددؿه سةٸددد  فبٹدددؿ بدددٻ ٠ا ٍدددة 

                                                 

ٞ أُسهػٚٞ تقـع بـاهقطب ًـّ ًسِٙـٞ ٗازٜ آف، ٗتبعـس عـّ دٚـاْ ثالثـٞ         ًسِٙ( 1

; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض،  15ًطاسى، ِٙعط: ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م

 .5/221; اهقوقؿِسٜ، قبح األعؿٟ، 113م

; ًؤهف  4/142; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  2/175ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، ( 2

; أؾبار،  324; عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف، م 69-68ؾٚٞ، مزتٔ٘ي، اذتوى امل٘

 .1/96تاضٙذ األُسهؼ، 

 .175، 2/86ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، ( 3

 ِٙعط ارتاضطٞ.( 4

ٓ٘ أب٘ عبس اهلل ستٌس بّ ٙ٘غف بّ تاؾفني، عطف بابّ عا٢ؿٞ إًٔ، ٗكاْ ( 5

ك  ًّ كباض تازٝ املطابطني عِٕٚ أبٖ٘ عوٟ ؾطق األُسهؼ ٗاؾ ن يف ًعط

َ، ثـٍ اعتـى بكــطٖ   1114ٓــ/  508َ ٗبطؾـوُ٘ٞ غــِٞ   1107ٓــ/  501أتوـٚـ غـِٞ   

ٗعني ًلإُ أخٖ٘  بطآٍٚ بّ ٙ٘غف، ِٙعط: ابّ اهلطزب٘ؽ، تاضٙذ األُسهؼ، 

 (.4ٓاًـ) 101م
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سٴىاؾن  ټل ال ٨ا ؿب ٸٻ سالظح٩اٚ حبّدٻ سٴيديٗ ٨٭دكق ئؼدد ه ب١دؿ      
وبدفٴٯ سبح١دؿ    ،(0)ٶ0189هدد/ 489 ٺ ٬وْ  ووسقه و٠داؾ  ؾقسشدل ود ة    

 .  ؼٙك سٴ ّاق  سؾبااٌك ٠ٻ ٸؿ  ة ٌ٭وقب
ذددٷ جوسٴددث   ،(9)٬ك٘اددةٶ ؾؼددٳ سؾبكسبٙددوٺ ٸؿ  ددة  0190هددد/484ويف ودد ة

ٸؿٺ سٴٍدك٪ سةټؿٴىدي جدؿؼٳ زبدث ټ٩دوـهٷ وٸ داا ٸؿ  دة ٌد٭وقب سٴدا          
و٬ؿ  ٌداق سبدٻ  بدي لقٞ ئ  ـٴدٯ      ،ٶ0199هد/485ؼ١ٕث ؼبٱٹاٷ و ة

ويف و ة عبه وضباټ   ٸك  ٸ  سؾبىدٵٹ   وود٧ بدٻ جاٌد٩      ))0 ب٭وٴل
 ٨ىدداق ئٴياددا وٸٵٱاددا وٸٵددٯ    ،(3)٬ا ددؿه سبددٻ ٠ا ٍددة  ٺ  ىدد  ئ  ؾسټيددة    

 .  (5)((...،ذٷ واق ٬ا ؿه سبٻ ٠ا ٍة ئ  ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٨ٹٵٱاا،...،(4)ٌا٘اة
Almohadesويف وبا ة ٠اؿ سؾبكسبٙ  وٸىحاٳ ٠ادؿ سؾبوظدؿ ٻ   

(6) 
                                                 

، 2; ابــّ ارتطٚــر، أعٌــاي األعــالَ، ق 153ابــّ أبــٛ ظض،، األُــٚؼ املطــطب، م( 1

 .1/96; أؾبار، تاضٙذ األُسهؼ،  247م

 .154ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م (2

ٗٓٛ ًّ ًسْ ؾطق األُسهؼ اه٘اتعٞ عوٟ اهبشط املت٘غط، هلـا ضبـض ٗغـ٘ض    ( 3

;  19سكــني، ٗبٔــا زاض ربُؿــا١ اهػــفّ، ِٙعــط: اهعــصضٜ، تطقــٚع األخبــاض، م   

 .232-231اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

4 )    ٗ عؿـطْٗ ًـٚاّل،   ٗٓٛ ًسّٙ أُسهػٚٞ ًّ أعٌاي بوِػٚٞ، تبعـس عـّ زاُٚـٞ مخػـٞ 

 . 16; ابّ لاهر، فطسٞ األُفؼ، م 2/556ِٙعط: اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، 

 . 354، 338; ِٗٙعط: عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف، م 156األُٚؼ املططب، م( 5

تاًــت زٗهــٞ امل٘ســسّٙ عوــٟ  ثــط سطكــٞ زِٙٚــٞ ظٔــطت يف بــالز املغــطب تععٌٔــا      ( 6

ٜ ِٙتٌـٛ  ىل تبٚوـٞ ًكـٌ٘زٝ    ستٌس بّ عبس اهلل بـّ تـً٘طت املوقـر باملٔـسٜ اهـص     

اهطبطٙٞ، غـعٟ امل٘سـسْٗ  ىل  ُٔـا١ سلـٍ املـطابطني يف املغـطب ٗاألُـسهؼ، ٗفعـاّل         

َ، ٗأسلٌــ٘ا 1146ٓـــ/ 541متلِــ٘ا ًــّ شهــم  ش زخوــ٘ا عاقــٌتٍٔ ًــطاكـ غــِٞ  

غٚططتٍٔ عوٚٔا، ٗبعسٓا مت عب٘ضٍٓ  ىل األُـسهؼ، ملعٙـس ًـّ اهتفاقـٚى ِٙعـط:      

ــاضٙذ، م ابــّ األثــ ، األُــسهؼ ًــّ اه   ًٗــا بعــسٓا ; املطاكؿــٛ،    320لاًــى يف اهت

 ًٗا بعسٓا.  172; ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب، م 149-143املعذر، م
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   ً ٸددٻ سٴىدديٙكب ٠ٵدد  ٸ ٙ٭ددة    (0)شبٱددٻ فبٹددؿ بددٻ ودد١ؿ بددٻ ٸددكؾټي
و٬ؿ  قوٳ سبٻ ٸدكؾټيً ٬ا دؿه    ،(9)ٶ0047هد/549سٴٍك٪ سةټؿٴىي و ة

ئ  ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٸٻ  شٳ سٴىيٙكب ٠ٵياا ٸٻ  (3)ئبكسهيٷ بٻ ةٍٯ
ومل جٍك سؾبّاؾق سؾبحو٨كب ئ  هو دة سبدٻ ودوسق وهدٳ      ،وسٴياا سبٻ ووسق

وٴ١ددٳ سبددٻ   ،هددو ٸددٻ سؾبح٥ٵددا  ٠ٵدد  ٌدد٭وقب  ٶ ٸددٻ  جادداٞ سؾبددكسبٙ    

                                                 

ٓ٘ أب٘ عبس اهلل ستٌس بّ غعس بّ ستٌس بّ غعس ادتـصاًٛ بـّ ًـطزُٚـ،    ( 1

ْ بعض بطْ٘ أ  ىلٗأؾاض ابّ سعَ ، ْ ابّ ًطزُٚـ دصاًٛأٗشكط ابّ األباض 

ِٗٙفٛ فطاُجٚػل٘ ك٘زٙطا ُػبٕ اهعطبـٛ ٗٙـطدح أُـٕ    ، ؼدصاَ غلِت األُسه

ادتاهٚٞ اهبٚعُطٚٞ اه  كاُت يف األُسهؼ تبى اهفتح، ٗتس متلـّ    ىلٙع٘ز 

ُــٕ    اللطُاطــٞ   ىلًــّ بػــط ُفــ٘شٖ عوــٟ ؾــطق األُــسهؼ ٗســاٗي اه٘قــ٘ي    

ّٙ اهـصّٙ ٓعًـٖ٘ عـسٝ ًـطات، فوٌـا أسـٓؼ يف ُفػـٕ اههـعف         ساقطسَ بامل٘س

ٙعق٘ب ٙ٘غف بّ عبـس املـؤًّ ٗظٗز ابِتـٕ قـفٚٞ      اّٙ أبقاحل خوٚفٞ امل٘سس

ٙ٘غف بـّ عبـس     ىلٙعق٘ب بّ ٙ٘غف امل٘سسٜ، ٗظٗز ابِتٕ اهجاُٚٞ ظا٢سٝ   ىل

;  177-176َ، ِٙعط: املطاكؿٛ، املعذر، م1171ٓـ/567، ٗت٘يف غِٞ املؤًّ

; ابـــّ ارتطٚــــر،   233( م1ٗٓـــاًـ )  2/232ابـــّ األبـــاض، اذتوـــٞ اهػــــ ا١،    

 .127-2/122اربساطٞ، 

ٞ املوتٌؼ، م( 2 ; ابّ االباض، اذتوٞ  147; املطاكؿٛ، املعذر، م 44اهه ، بغٚ

 .2/232اهػ ا١، 

ٓ٘  بطآٍٚ بّ ستٌس بّ ًفطز بّ ٌٓؿم أغوٍ دسٖ عوٟ ٙس أسس أًـطا١  ( 3

ٙين ٓ٘ز، ٗعِـسًا انـططبت األسـ٘اي يف أٗاخـط عٔـس املـطابطني اتكـى بـأً          

ٓطٖ عوـٟ ابِتـٕ، ٗتـاز ادتٚـ٘ف ًعـٕ      ؾطق األُسهؼ ستٌس بّ ًـطزُٚـ ٗقـا  

َ زخى لطُاطٞ ٗٓعَ 1160ٓـ/556ٗكاْ ؾذاعّا ؾسٙسّا ساز اهبأؽ، ٗيف غِٞ 

امل٘ســسّٙ يف ًعطكــٞ ًــطز اهطتــاز ًٗجــى بٔــٍ، ثــٍ  ْ عالتتــٕ غــا١ت بــابّ           

ًطزُٚـ بعس أْ طٓوق ابِتٕ اُهٍ ابّ ٌٓؿـم  ىل امل٘سـسّٙ ُلاٙـٞ بكـٔطٖ     

َ، ِٙعــط: ابــّ أبــٛ 1176ٓـــ/571غــِٞ  ٗاغــتٌط يف ٗال٢ــٕ هلــٍ ستــٟ ٗفاتــٕ بعــس 

; ابـّ   425-423، 419، 416-412قاسر اهكالٝ، تـاضٙذ املـّ باربًاًـٞ، م   

-1/151; ابّ ارتطٚر، اربساطٞ،  255، 2/52غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب، 

 . 368، م1;  عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق152
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Valenciaٸكؾټيً ٰاٺ  ١ح  ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٸٻ ٸح١ٵ٭ات بٵ ىدية  
(0)، 

و٬ددؿ  ٌدداق   ،(9)وئؼٕددا٠ااو١٨دددا شبٱددٻ سبددٻ ةٍددٯ ٸددٻ ؾؼوؿبددا     
 ظّدددٻ ئ  و ٠ٹاؿبدددا شيددداٺ وٸٵدددٯ))0 سؾبكسٍٰدددي ئ  ـٴدددٯ ب٭وٴدددل

 سودٷ   ٠دك٦  ال ،٠ادؿس   سغبدل  قشدٳ  ،سٴر٥دوق  جٵٯ وس  وٸا ٌ ٭وقب
ٰٹددا ٠ٵدد٫ بددٻ   ،(3)((...،ه ٹٍ  ددٯ سبددٻ بددد ٠ ددؿهٷ ٸ١ددكو٦ هددو ، بيددل

وشبٵٱاددا  ،ذددٷ ج٥ٵددب ٠ٵدد  ٌدد٭وقب  ،...))0 سؽبٙيددب ٠ٵدد  ـٴددٯ ب٭وٴددل 
ً    ،٥٨ٵٛ  ٸكه وؾسؼٵدل ظحد  ٠٭دؿ ٸ١دل      ،وواو  فبٹدؿ بدٻ ٸدكؾټي

 .  (4)((...،٨اجّٵث ٴل سٴك اوة وسإٸاقب ،ِاكسً ٠ٵ  سب حل
و ادددؿو  ٺ ٸؿ  دددة ٌددد٭وقب  ِددداعث ٸ٭دددكسً ؼبٱدددٷ سبدددٻ ةٍدددٯ   

وٴ١ٳ سؼحياقه ؿبدا ؾبدا  ٠صادل ٸدٻ ظّداټحاا ووداوٴة سٴدؿ٨اٞ         ،ووٱ اه
ؾسق ئٸداقب   وذبدا ٰاټدث   ،...))0 و٬ؿ  ٌاق  ا٬وت ئ  ـٴٯ ب٭وٴدل  ،٠ اا

 .  (5)((...، ظؿ ٸٵوٮ جٵٯ سٴ وسظي ،سبٻ ةٍٯ
سوددحٹك ئبددكسهيٷ بددٻ ةٍددٯ يبٱددٷ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب ودد وست ٠ددؿب    

 ،ٶ0064هدد/ 561باٴح١اوٺ ٸٟ سبٻ ٸكؾټيً وزبث ٘ا٠حل ئ  ٸا ب١ؿ و ة
 زبددث ةٍددٯ سبدٻ  وب٭ددي ،...))0 و٬دؿ  ٌدداق سٴٕدديب ئ  ـٴدٯ  ٭وٴددل  

 ب١دؿ  ٠ٵيدل  ٬داٶ   ٺ ئ  ةطبد   ٠وسٸداً  بٍد٭وقب  سؾبدفٰوق  ود١ؿ  سبٻ ٘ا٠ة

                                                 

وٚٞ كــ ( 1 ج ٝ ارتــ ات، ِٙعــط:ابّ ٗٓــٛ  ســس٠ ت٘اعــس ؾــطق األُــسهؼ املٌٔــٞ، غـٔـ

ٞ األُفؼ م  .85; ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م16لاهر، فطس

 .372، 369، م2; عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق148املطاكؿٛ، املعذر، م( 2

 .148املعذر، م( 3

 .1/298; ِٗٙعط أٙهّا: اربساطٞ،  263، م2أعٌاي األعالَ، ق( 4

 .163اهبوساْ، م األُسهؼ ًّ ًعذٍ( 5
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وهدي   ،ٶ0066هدد/  569وٰداٺ ـٴدٯ ود ة    ،(0)((...،وعبىدٹا ة  ودح   ٠اٶ
سٴى ة سٴا ج٩ٱٯ ٨ياا سٴحعاٴ٧ ب  سبٻ ٸكؾټيً وِاكه سبدٻ ةٍدٯ   

0 و٬دؿ ٠د  سبدٻ سؽبٙيدب ٠دٻ ـٴدٯ ب٭وٴدل        ،وسوح٭ٳ سةؼ  دب ا٫٘ ټ٩دوـه 
 سٴدادؾ  ٸدٻ  ٴؿ ل دبا وسمبال ،وج٭ا١٘ا ٨ح٩اج ا ،بي اٹا ٸا ٨ىؿ  ٺ ئ  ،...))

و ١دددمو ب١دددٓ سؾبدددإقؼ  سوبيددداق سٴحعددداٴ٧ بددد  سبدددٻ    ،(9)((...،وسؾب١ا٬دددٳ
ئـ ٬داٶ سبدٻ ٸدكؾټيً بٙددد٪     ،ٸدكؾټيً وسبدٻ ةٍدٯ ئ  ٌدأٺ ٠ددا ٵي    

لوشحددل سب ددة ئبددكسهيٷ بددٻ ةٍددٯ و٘كؾهددا ئ  ؾسق  بياددا ٨ؽددا٦ سبددٻ         
٨ٕدا ٠دٻ سؿبدمس ٷ    ،(3)ةٍٯ ٸٻ ٤ؿق سبٻ ٸكؾټيً ٨ؽكز ٠ٻ ٘ا٠حل

وٌبٱٻ  ٺ ټٕدي٧   ،(4)سٴا ؼب٭ث باؾبحعاٴ٩  ٠ٵ   ؿ سؾبوظؿ ٻ سؾبحٱكقب
ئ  ـٴٯ  ٺ سبٻ ةٍدٯ  ؾقٮ  ٺ سٴك داض جىد  يف ٤د  ِداؼباٹا و ټدل       

( الوددديٹا ٌددد٭وقب)باٸٱاټدددل سالظح٩ددداٚ دبٱاټحدددل وٸ دددا٫٘ ټ٩دددوـه سؼبّدددي ة
   .سؾبوظؿ ٻ()باټ٩حاظل ٠ٵ  سٴ٭وب سػبؿ ؿب

وؾؼدددٳ يف وهٱدددفس سټٕدددٷ سبدددٻ ةٍدددٯ ئ  سٴؿوٴدددة سؾبوظؿ دددة     
ويف ٸ٭ابددٳ ـٴددٯ سوددح١اٺ سبددٻ ٸددكؾټيً حبٵ٩ا ددل سٴ ّدداق       ،٘ا٠حدداا

ٴٵ٥ٕٗ ٠ٵ  سبٻ ةٍٯ ٠ىٱك اً وشبٱٻ ٸٻ زب٭يد٫ ټحدا س ٸاٹدة ئـ    
و٬ؿ  ٌداق سبدٻ  بدي ِداظب      ،سوح١اؾ ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٸٻ سبٻ ةٍٯ

(  و  ٠ٹاٲ سبٻ ةٍدٯ )و٘    ٠ٹاٴل)سٴّدب ئ   ٺ بٻ ٸكؾټيً)
                                                 

 .45بغٚٞ املوتٌؼ، م( 1

 . 1/98اربساطٞ، ( 2

; ابـّ االبـاض، اذتوـٞ     416-412ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م( 3

 . 109-108; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م 2/260اهػ ا١، 

 .182اهسضٗٙـ، أعالَ ُػا١ األُسهؼ، م( 4



040 

كبا سٔٙك سبٻ ةٍدٯ ئ    ،(0)((ٸ١ا٬ٵلوج٥ٵب ٠ٵ  ٰر  ٸٻ  ،وؾوؼاا
وباٌدددكوس  ،و٬دددؿ ٴاددد  سةؼ  دددٻ ٘ٵادددل   ،(9)ئ  سالودددح صاؾ باؾبوظدددؿ ٻ 

 Quesadaذددٷ هدداطبوس ٸؿ  ددة ٬يصا٘ددة     ،بدداٴحعكٮ ربدداه ٸؿ  ددة ٬ك٘اددة   
سٴحاب١ة البدٻ ٸدكؾټيً ٩٨حعوهدا ب١دؿ ٬حداٲ ٌدؿ ؿ وشبٱ دوس ٸدٻ ٬حدٳ وسيل          

ج٭دؿٸاٷ ظحد  ٸؿ  دة    ذٷ وسِدٵوس   ،سؾب١  ٸٻ ٬اٳ سبٻ ٸكؾټيً (3)سؾبؿ  ة
ئـ ٰدداٺ  كٌددؿهٷ ئ   ،وٰدداٺ سبددٻ ةٍددٯ ؾٴيٵدداٷ ،ٸكوددية ٨عاِددكوها

 ً وشبٱددٻ سؾبوظددؿوٺ ٸددٻ ؾؼددوٲ   ،ټ٭دداٖ سٴٕدد٧١ يف ٬ددوست سبددٻ ٸددكؾټي
ٶ ب١دددؿ  ٺ ٘دددكؾوس ش دددؿ سبدددٻ ٸدددكؾټيً  0071هدددد/566ٸؿ  دددة ٴوق٬دددة وددد ة

ذددٷ وسِددٵوس ٨ددحط سؾب ددا٫٘ سةؼددك      ،(4)وسٴ ّدداق  سؾبحعدداٴ٩  ٸ١ددل ٸ دداا  
و ادؿو  ٺ   ،(6)وٸؿ  دة بىدٙة   (5)بٻ ٸكؾټيً ٸرٳ ظّٻ سٴٵدس سؽبا١ٔة ال

٬ددوست سؾبوظددؿ ٻ وسبددٻ ةٍددٯ ٬ددؿ سوددح١اؾوس   ٕدداً ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب ٸددٻ    

                                                 

ّ باربً( 1 ;  2/260; ِٙعط أٙهّا: ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،  424اًٞ، متاضٙذ امل

 .110ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م

; ابــّ االبــاض، اذتوــٞ  424ابــّ أبــٛ قــاسر اهكــالٝ، تــاضٙذ املــّ باربًاًــٞ، م ( 2

 .110; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م 2/260اهػ ا١، 

  ىل امسٕ.مل تؿط املكازض ( 3

; ابـّ عـصاضٜ،    428-427ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تـاضٙذ املـّ باربًاًـٞ، م   ( 4

 .113-112اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م

ٗضز ٓصا اذتكّ بعسٝ تػٌٚات ًِٔا سكّ اهوـر ٗاهبػـٚط ٗفشـل اهوـر،     ( 5  

ٗٓ٘ ًّ سكْ٘ ؾطق األُسهؼ اهقطٙر ًـّ ؾـق٘ضٝ، ِٙعـط: ٙـات٘ت اذتٌـٜ٘،      

( ; ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، 7ٓاًـ ) 200اهبوساْ، م األُسهؼ ًّ ًعذٍ

 (. 1ٓاًـ ) 251-252، 2/223

; ابـّ عـصاضٜ،    428-427ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تـاضٙذ املـّ باربًاًـٞ، م   ( 6

 .113-112اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م
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   .(0)  ؿو سبٻ ٸكؾټيً وـٴٯ ٴحووٙاا ب  ٸكوية وٴوق٬ة
و ادددؿو  ٺ جكسشدددٟ سبدددٻ ٸدددكؾټيً  ؾ  ئ  ظدددؿوخ سٴ١ؿ دددؿ ٸدددٻ  

ئـ ٬داٶ   ،ظدؿ ٻ سالټٍ٭ا٬ات وسٴحٹكؾست يف ٩ِو٨ل وسالټٕدٹاٶ ئ  سؾبو 
Alcira هدددايل شم دددكب ٌددد٭ك  

وسټٕدددٹوس ئ   ،بددداٴروقب ٔدددؿ ٬وسجدددل  (9)
هدد/  ٨566أقوٳ سبٻ ٸكؾټيً ٬وسجل وظاِك سػبم دكب ود ة   ،(3)سؾبوظؿ ٻ

 .  (4)ٶ وؾبٻ  هٵاا شبٱ وس ٸٻ سٴحّؿو ؿبٷ0071
٬دؿ  ٌداق    ،ٰٹا باؾق ب٭يدة  هدايل ٌدك٪ سةټدؿٴه باٴٙا٠دة ٴٵٹوظدؿ ٻ      

ومل  مٲ سبدٻ ٸدكؾټيً يف ظّداق يف ٠٭دك     ))0 سبٻ ٠فسقو ئ  ـٴٯ ب٭وٴل
ؾسقه وسٴ ٱاات جعسؾ٦ ٠ٵيدل ٸدٻ سټ٭دد  سؼوجدل و ِدااقه وزبدوؿبٷ ٠دٻ        

وؾبددا سٌددحؿ سؼبّدداق ٠ٵيددل ٤ددؿس ال  ردد٫ بأظددؿ ٸددٻ ؼاِددحل      ،(5)((٘ا٠حددل
 .  (6)ٶ0070هد/567و جاا٠ل ٨حأذك بفٴٯ وسٌحؿ ٠ٵيل سؾبكْ وجويف و ة

 ١٭و   وو٧ بدٻ ٠ادؿسؾبإٸٻ  وب١ؿ و٨اجل شبٱٻ سؽبٵي٩ة سؾبوظؿو  بي  
ب٭وسجدل ٸدٻ سودح١اؾب ٸ دا٫٘ سةټدؿٴه ٰا٨دة       ( ٶ0084-0069هد/  558-581)

                                                 

 ِٙعط ارتاضطٞ.( 1 

ُٚٞ عؿط ًٚاّل، ٗٓٛ ٗٓٛ دعٙطٝ باهقطب ًّ ًسِٙٞ ؾاطبٞ تبعس عّ بوِػٚٞ مثا( 2

 .349سػِٞ اهبقعٞ كج ٝ األؾذاض، ِٙعط: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م

; ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تاضٙذ املّ  88اهبٚصق، أخباض املٔسٜ بّ تً٘طت، م( 3

 .431-430باربًاًٞ، م

 .268، 2/233ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، ( 4

 .113اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م( 5

; ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تاضٙذ املّ  89اهبٚصق، أخباض املٔسٜ بّ تً٘طت، م (6

; ابّ  251-2/250; ابّ غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب،  506، 431باربًاًٞ، م

; ابّ ارتطٚر، أعٌـاي   122-121عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م

 .262، م2األعالَ، ق
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ويف ود ة  )وهدفس ٸدا  ٌداق ئٴيدل سبدٻ  بدي لقٞ ب٭وٴدل)        ،وٸ اا ٸؿ  ة ٌ٭وقب
واٟ ووح  سؾبفٰوقب ٸات فبٹؿ بٻ و١ؿ بدٻ ٸدكؾټيً ِداظب بددؾ     

وؾسٺ  ،طب١ادا ٨حعكٮ  ٸ  سؾبإٸ   مبو بدؾه ٩٨حعاا بأ ،ٌك٪ سةټؿٴه
 .  (0)((ٴل بدؾ ٌك٪ سةټؿٴه وقشٟ ئ  ئٌايٵية

ج٥ ت ٘اي١ة سٴ١د٬ة ب  بم ٸكؾټيً وسٴؿوٴدة سؾبوظؿ دة ئـ    ٰٹا
با٠دٺ سٴٙا٠ة وسٴوال  ٴٵٹوظؿ ٻ وِداهكوس سؽبٵي٩دة   باؾق  ب ا ه و ٬اقبل 

وٸددٻ  ،(9)(ٶ0084-0069هددد/581-558)سؾبوظددؿو  وودد٧ بددٻ ٠اددؿسؾبإٸٻ
سؾبوظؿو ٠ٵ  ئب٭ا  وٵٙاوبٷ يف ٌدك٪ سةټدؿٴه    شاټال ٠ٹٳ سؽبٵي٩ة

وسٴا  و ؿت ئ   بي سؼبصاز  وو٧ بٻ و١ؿ بٻ ٸدكؾټيً وـٴدٯ   
ٸددا  ١ددم  ٺ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب  ِدداعث ٔددٹٻ       (3)ٶ0070هددد/567ودد ة

 .  ټ٩وـهٷ
سوددحٹك  بددو سؼبصدداز  وودد٧ بددٻ ٸددكؾټيً يبٱددٷ ٸ ددا٫٘ ٌددك٪       

 ټيابددة ٠ددٻ سؾبوظددؿ ٻ ظحدد  و٨اجددل ودد ة    -بٕددٹ اا ٌدد٭وقب –سةټددؿٴه
ٰٵداٷ  0 ٶ وؼٵ٧ وحة ٸٻ سةوالؾ ٬اٲ سبٻ سؽبٙيب ٠ داٷ 0086هد/589

  بدو 0 ق ووس وٌاكوس باٴادؾ سٴٍدك٬ية يف  ؼك دات ؾوٴدة سؾبوظدؿ ٻ وهدٷ     
 و بددو ،ودداٟ سؼبدداقخ و بددو ،٤اٴددب سٴ٩ٝددك و بددو ،ٸددؿس٨ٟ سؼبٹدددت

 جوٴددوس و٬ددؿ ،٘ٵعددة فبٹددؿ و بددو ،٠دداٸك ودداٰٻ و بددو ،٠م ددم وددٵٙاٺ
 ٬وس٠دؿ  قبحٵ٧ يف هاٸة ٸ اِب ،سؾبوظؿ ٻ ظٱوٸة ٜٳ يف طبي١اً

                                                 

 .211األُٚؼ املططب، م( 1

ــا١   241-2/240رتطٚــــر، أعٌــــاي األعــــالَ،  ابــــّ ا( 2 ; اهــــسضٗٙـ، أعــــالَ ُػــ

 .184-183األُسهؼ، م

 .56م 2;عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ،ق2/241ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ( 3
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 سؾبوظؿ دة  سٴؿوٴدة    داٶ   وسؼدك  يف وسٌدحاكوس  ،ووال دة  ٬ياؾب ٸٻ ،سٴٍك٪
 .  (0)باٴكؤوا   ١ك٨وٺ  بياٷ ٸرٳ وٰاټوس ،باةټؿٴه

 عبّددوٺ  Aragonويف هددفس سةذ ددا  ٰدداٺ ټّدداق  بكٌددٵوټة و قس٤ددوٺ   
دب ددا٫٘ ٌددك٪ سةټددؿٴه ٌددص١اٷ ٠ٵدد  ـٴددٯ سوبيدداق وددٵٙة سؾبوظددؿ ٻ يف  

٨٭دددؿ  ٌددداق سبدددٻ سؽبٙيدددب ئ   ټدددل ب١دددؿ و٨ددداب سؾبىح ّدددك        ،ټدددؿٴهسة
سٔدددٙك   ٸدددك ٌدددك٪ سةټدددؿٴه    ( ٶ0993-0903هدددد/691-601)سؾبوظدددؿو

وؼدددداْ  والؾ  بددددي سؼبصدددداز  وودددد٧ بددددٻ ٸددددكؾټيً يف سٴ٩ح ددددة ٸددددٟ  
وـٴدٯ ةٺ سؾبوظدؿ ٻ سټ٭ىدٹوس ٠ٵد   ټ٩ىداٷ وٜادك بي داٷ         ،(9)سؽبا ٕ 

 ٸدك ٌدك٪ سةټدؿٴه ٨٭دؿ      وسٴفو  اٹ دا ه دا   ،(3) ٰرك ٸٻ ٸؿ٠ي باؽبد٨ة
 -690)ٰدداٺ ٠ٵدد  ٸكوددية ٠اددؿ س  بددٻ  ١٭ددو  سؾب ّددوق سؾبٵ٭ددب باٴ١دداؾٲ  

 Jativaوٌددا٘اة  Deniaو٠ٵدد  بٵ ىددية وؾسټيددة   ،(4)(ٶ0996-0994هددد/694
 ،(5) بددي ل ددؿ ٠اددؿ سٴددكظبٻ بددٻ فبٹددؿ بددٻ  وودد٧ بددٻ ٠اددؿ سؾبددإٸٻ      

ٻ و٠ ؿٸا غبٟ سٴ١اؾٲ بو٨اب سؾبىح ّك وٸاا ١ة ٠اؿ سٴوسظؿ بدٻ  وود٧ بد   
يف ٸدددكسًٰ ( ٶ0994-0993هدددد/690-691)٠ادددؿ سؾبدددإٸٻ سؾبٵ٭دددب بددداؾبؽٵوٞ 

                                                 

; ِٙعـط أٙهـّا: عِـاْ، عكـط املـطابطني       2/241ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعـالَ،  ( 1

زٗضٍٓ اهػٚاغٛ ٗاهعػلطٜ يف ; دابط،  بِ٘ ًطزُٚـ ٗ 394م  2ٗامل٘سسّٙ، ق

 .102األُسهؼ، م

 .2/241أعٌاي األعالَ، ( 2

ِٙعط اُقػاَ امل٘سسّٙ ًٗباٙعتٍٔ أكجـط ًـّ خوٚفـٞ بعـس ٗفـاٝ املػتِكـط:       ( 3

 .361-348م  2عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق

; ابـّ أبـٛ ظض،، األُـٚؼ     268ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ املغـطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م      ( 4

  242ماملططب، 

 . 270ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م( 5
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ٸددا  ،ق٨ددٓ سٴ١دداؾٲ بي١حددل و ٠ٵددٻ ټ٩ىددل ٸددٻ ٸكوددية ؼٵي٩ددة ٴٵٹوظددؿ ٻ  
 .   ١م  ٺ ٌ٭وقب ٰاټث  ټفسٮ ٰاټث جاب١ة ٴٵ١اؾٲ سؾبوظؿو

ئال  ٺ جٙددوق  ؤدداٞ سؾب٥ددك  ؾ١٨ددث سٴ١دداؾٲ سؾبوظددؿو ئ  ٸ٥دداؾقب  
وهدفس  ١دم سټ٩دكسؾ     ،(0)ٶ0995هدد/ 699ٸكوية ئ  ٸدكسًٰ وـٴدٯ ود ة   

سٴىيؿ  بي ل ؿ ٠اؿ سٴكظبٻ ِاظب بٵ ىدية بٍدك٪ سةټدؿٴه وٰداٺ     
 ىدداټؿه يف ظٱددٷ سؾب ٙ٭ددة  بددي طبيددٳ ل دداٺ بددٻ ٸددؿس٨ٟ بددٻ ٸددكؾټيً  

و٬دؿ  ٌداق ئ  ـٴدٯ سؾب٭دكو      ،سٴفو ٰاٺ دبرابة سٴول ك ٴل و٬ا دؿ شيٍدل  
 سةٸدد  بٵ ىدية  ٠ددٻ سٴدؿ٨اٞ  يف ئٴيدل  سؾبٍدداق سة٠ دة  ٬ا ددؿ وٰداٺ ))0 ب٭وٴدل 

ً  بدٻ  سؼبصداز   بدي  سبدٻ  سؼبٹددت   بي بٻ ل اٺ ئال  ٺ  ،(9)((ٸدكؾټي
سةٸدد  سؾبوظددؿو  بددي ل ددؿ ٠اددؿ سٴددكظبٻ ٠ ددؿٸا ق   ئؾبدداق وددٵٙة        

جاقٰداً   (3)سؾبوظؿ ٻ يف سةټدؿٴه سٴحصدأ ئ  سٴ ّداق  و ٭داٲ ئټدل ج ّدك      
بٵ ىية سٴا سوحو  ٠ٵيادا و٬داٶ دباٹدة سٴدؿ٨اٞ ٠ داا  بدو طبيدٳ ل داٺ         

و٬ايددٳ هددفس سٴحدداق ػ  ،(4)ٶ0998هددد/696ٰدداٺ ـٴددٯ ودد ةبددٻ ٸددكؾټيً و
ٰاټث ٸكوية ٬ؿ ٌاؿت هي سةؼك  سودحيد  ذدا ك  ؼدك ٠ٵيادا وهدو      

ٸدا   ،(5)ٶ0997هدد/ 695فبٹؿ بٻ  وو٧ بٻ هوؾ سػبفسٸي وـٴدٯ ود ة  
                                                 

 .270ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م ( 1

 .4/456ُفح اهطٚر، ( 2

; ابــّ خوــسْٗ، اهعــط،  289ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب، تػــٍ امل٘ســسّٙ، م  ( 3

4/214. 

ّ ارتطٚـر، أعٌـاي   ; ابـ  289ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م   ( 4

 . 242األعالَ، 

; ابـّ ارتطٚـر، أعٌـاي     276ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م   ( 5

 . 247األعالَ، 
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 .   ١م  ٺ ٸ ا٫٘ ٌك٪ سةټؿٴه ٬ؿ ؼكشث ٸٻ وٵٙة سؾبوظؿ ٻ
وٰدداٺ ؼددكوز فبٹددؿ بددٻ  وودد٧ بددٻ هددوؾ ٸددٻ ٸ ٙ٭ددة ِددؽوق      

وٰاٺ ؼكوشل ٸدٻ  ))0 و٬ؿ  ٌاق سبٻ سؽبٙيب ئ  ـٴٯ ب٭وٴل ،وقبٌ٭
وٜادددوقه  ،ٸكودددية جاودددٟ قشدددب وددد ة عبددده و٠ٍدددك ٻ وودددحٹا ة   

 .  (0)((باٴّؽوق ٸٻ شااجل يف ټ٩ك  ى  ٸٻ سةش اؾ
سوحٹك سبٻ هوؾ يبٱدٷ ٸكودية وسؾب دا٫٘ سٴحاب١دة ٴدل دبدا ٨يادا ٸؿ  دة         

هددد/ 635 ةظحدد  و٨اجددل ودد (9)ٌدد٭وقب ووِددٳ ټ٩ددوـه ئ  شيدداٺ و٬ك٘اددة
ٶ با ٟ  هٳ ٸكوية ب١دؿه سب دل  بدو بٱدك بدٻ هدوؾ وجٵ٭دب بداٴوسذ٫         0937

با  ئال  ٺ ٠اؿه مل  ؿٶ ٘و دا ئـ ذاق بل  هٳ سؾبؿ  دة وش١ٵدوس ٸٱاټدل    
 با بٱك ٠م م بٻ ٠اؿ سؾبٵٯ بٻ فبٹؿ بٻ ؼٙا  سٴدفو ؾ٠دا ٴ ٩ىدل    

ئال  ټل  ،ٶ0938هد/636وجٵ٭ب بٕيا  سٴؿوٴة وـٴٯ يف فبكٶ ٸٻ وٻ
ئـ هاطبددل ټّدداق  بكٌددٵوټة و قس٤ددوٺ و و١٬ددوس بددل      ،ا ددأ بددفٴٯ مل  

٠ ؿها ذاق ٠ٵيل  هٳ ٸكوية وسوحؿ٠وس سةٸ   با طبيدٳ ل داٺ    ،سؿبمٌبة
٨ىاقٞ ئٴيادا وؾؼٵداا    ،سٴفو ٰاٺ يف ؾسټية  كس٬ب سةظؿسخ يف ٸكوية

و٬آ ٠ٵ   ٸ ها  با بٱك ٠م دم و٬حٵدل وـٴدٯ يف قٸٕداٺ ٸدٻ سٴىد ة       
 .  و طبيٳ ل اٺ  ٸدٰل وٸ اا ٌ٭وقبوبفٴٯ وقخ  ب (3)ټ٩ىاا

وب٭دي ٨يادا    ،ويف ٸكوية ؾ٠دا سةٸد   بدو طبيدٳ ل داٺ ٴٵع٩ّدي       
 ظوسيل ود ح  ظداوٲ ؼدؿبدا سوعٔدا  ٸٵدٯ ٬ٍدحاٴة ٨كسټدؿب سٴراٴدد        

                                                 

 .247، م2أعٌاي األعالَ، ق( 1

 .392، م2عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق( 2

ــ ا١،   ( 3 ــٞ اهػـ ــاض، اذتوـ ــّ األبـ ــالَ األعـــالَ، ق   2/310ابـ ــر، أعـ ــّ ارتطٚـ ، 2; ابـ

 .  457-456، م2; عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق 244-243م
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وـٴدددٯ ةٺ ٸكودددية  ،ٴ١٭دددؿ ودددٵٷ ٸ١دددل ( ٶ0959 -0904هدددد/600-651)
ٰاټددث ٔددٹٻ ټٙددا٪ ٨حوظاجددل ظىددب سالج٩ددا٪ بدد  كبٵٱددا ٬ٍددحاٴة       

Casttilla ئال  ټدددل مل  و٨ددد٫ يف ـٴدددٯ بىددداب سٔدددٙكس    ،و قس٤دددوٺ
 ، ظدددوسٲ سةټدددؿٴه وٰردددكب سٴردددا ك ٻ وجدددكبُ ٸٵدددوٮ سٴ ّددداق  ذبدددا   

٨ااطباا سٴوسذ٫ با  فبٹؿ بٻ هوؾ وشبٱٻ دبىا٠ؿب  هٳ ٸكودية ٸدٻ   
ؾؼوؿبدددا و ؼدددكز سةٸددد  ل ددداٺ ٸ ددداا سٴدددفو سټح٭دددٳ بأهٵدددل ئ  ٴ٭ دددث  

Alicante    ٭ ددث ظحدد  ودد ة    ٶ وب٭ددي يف ٴ 0941هددد/ 638وـٴددٯ ودد ة
ئـ هاطبادددا ٸٵدددٯ بكٌدددٵوټة و قس٤دددوٺ ؼددداٌبي سةوٲ    ،ٶ0946/هدددد644

 .  (0)٨ؽكز سةٸ  ل اٺ ب١ؿها ئ  جوټه ،وشبٱٻ ٸٻ سالوحيد  ٠ٵياا
وهٱفس سودحو  سؾبٵدٯ ؼداٌبي سةوٲ ؼددٲ  ٠دوسٶ ٬ٵيٵدة ٠ٵد  ٸ١ٝدٷ         

ٰاټدث   –ٰٹدا ٸدك  ب دا   –٬وس٠ؿ ٌك٪ سةټؿٴه ومل جا٫ وو  ٸكوية سٴدا 
ٹدؿ بدٻ هدوؾ ب١دؿ  ٺ ٘دكؾ ٸ داا سةٸد   بدو طبيدٳ ل داٺ           زبث ټ٩دوـ فب 

وظاوٲ سبٻ هوؾ سالظح٩اٚ دبكوية وؾ٨دٟ  ٘ٹداٞ ٸٵدٯ     ،ٶ0941هد/638و ة
 -0903هددد/Elconqustador I (601-675بكٌددٵوټة و قس٤ددوٺ ؼدداٌبي سةوٲ 

٠ددٻ ٘ك دد٫ سٴح٭ددك  ئ  ٸٵددٯ ٬ٍددحاٴة ئال  ٺ سةؼدد   مل  ٵحددمٶ  ( ٶ0976
ٻ ټّددك بددٻ سةظبددك وددٵٙاٺ ٤كټا٘ددة ٨ٙٵددب ٸىددا٠ؿب فبٹددؿ بدد ،بو٠ددؿه

سٴدددفو  قودددٳ ئٴيدددل ٨ك٬دددة ٸدددٻ سػب دددؿ ب٭يددداؾب ِددداكه  بدددي فبٹدددؿ بدددٻ   
 .  (3)وشبٱٻ ٸٻ ٔاٗ  ٸوقها وؼٙب ذبا البٻ سةظبك (9) ٌ٭يٵوٴة

                                                 

 . 4/215ابّ خوسْٗ، اهعط، ( 1

ًـّ ً٘هـسٜ األُـسهؼ غـاُست بـين األمحـط أٗي أًطٓـا، ٗكـاُ٘ا عوـٟ          أغطتٕ ( 2

; ابـّ   164ًاهقٞ أٙاَ بين األمحط، ِٙعـط: ابـّ أبـٛ ظض،، اهـصخ ٝ اهػـِٚٞ، م     

 .255-6/254خوسْٗ، اهعط، 

; عِـاْ، عكـط املـطابطني     432ضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سـسّٙ، م ابّ عصا( 3

 . 462، م2ٗامل٘سسّٙ، ق
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وسوحٹك سٴوسذ٫ با  بٻ هوؾ يف ٸكوية دبىا٠ؿب سبٻ سةظبك ظحد   
 وٰدداٺ سٴددفو جددو  س٬حعدداٶ ٸؿ  ددة   ،(0)شبٱددٻ سٴ ّدداق  ٸددٻ سظحدؿبددا 

ٸكوية ؼاٌبي سةوٲ ٸٵٯ  قس٤وٺ وبكٌٵوټة ئـ ج٩اهٷ ٸٟ ٸٵٯ ٬ٍدحاٴة  
سٴددفو ٰدداٺ ٸك ٕدداً  ٺ  ( ٶ0989-0959هددد/ 680-651)سٴ٩وټىددو سٴ١اٌددك 

٨صادم ظبٵدة ٬و دة وداق ذبدا ش وبداً        ، حو  ؼاٌبي سةوٲ ٨دحط ٸكودية  
 ،ؤددك  سؼبّدداق ٠ٵياددا ؤددي٭وس ٠ٵياددا و١ٙ٬ددوس ٠ دداا سإٸددؿسؾست       

٨ٵٹا ٠صم  ٸ ها سٴوسذ٫ بدا  بدٻ هدوؾ     ،وسوحٹك سؼبّاق ب١ٕة  ٌاك
٨ؿؼٵدداا سؾبٵددٯ سٴ ٌددٵوټي   ،٠ددٻ سؾب٭اوٸددة سٔددٙك ئ  جىددٵيٷ سؾبؿ  ددة  

 .  (9)ٶ0965هد/664ؼاٌبي سةوٲ و ة 
وبفٴٯ سوحو  ٸٵٯ بكٌدٵوټة و قس٤دوٺ ؼداٌبي سةوٲ ٠ٵد  ودا ك       

Peniscola ب ٍدٱٵة  ٸدٻ سٴٍك٪ سةټؿٴىي وٸؿټل سؾباٹة 
 و٬ىدٙٵوټة  (3)

Castellon la plana
Cartagena ٬ك٘اش دددة ظحددد  ،ٍبددداالً (4)

(5) 
 وسټحدداث ،٠اٸدداً سٴددردذ  جحصدداول ال ٸددؿب يف وـٴددٯ ،ش وبدداً وٴوق٬ددة
 سةټؿٴىدي  سٴدو٘ٻ  ٸدٻ  سٴٱدا ب  سٴك١٬دة  جٵدٯ  يف سإودٶ وياؾب بفٴٯ

 ،(6)ب١ددؿ  ٰرددك ٸددٻ عبىددة ٬ددكوٺ ٸددٻ سؼبٱددٷ سإودددٸي ؿبددا   سٴ٭ددؿ ٷ

 بد    دؿ  ا مل جٍدك    وخبّوَ و٭وٖ ٸؿ  ة ٌ٭وقب ٨اٺ سؾبّاؾق سٴا
                                                 

 . 432اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م( 1

 . 463، م2عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق( 2

ٗٓــ٘ سكــّ باألُــسهؼ بــاهقطب ًــّ ططكُ٘ــٞ عوــٟ نــفٞ اهبشــط املت٘غــط،  ( 3

 .104مِٙعط: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، 

ًسِٙٞ أُسهػـٚٞ بـاهقطب ًـّ بػـطٞ ؾـطق األُـسهؼ، ِٙعـط: اهقـعٗٙين، آثـاض          ( 4

 .553اهبالز، م

ٞ ًّ أعٌاي تسً ، ِٙعط: ٙات٘ت اذتٌٜ٘، األُسهؼ ًّ ( 5 ٗٓٛ ًسِٙٞ أُسهػٚ

 .217ًعذٍ اهبوساْ، م

 . 464، م2عِاْ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق( 6
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ٶ 0963هدد/ 669ئال ئټ ا ټكشط  ٺ ـٴٯ ٰاٺ بد  ود ة   ،ئ  جاق ػ ـٴٯ
 هدد 665وود ة  (0)وهي سٴى ة سٴدا ظاِدك ٨يادا سٴ ّداق  ٸؿ  دة ٸكودية      

ٶ وهي سٴى ة سٴا ج الٲ ٨ياا سبٻ سةظبدك ٴٵ ّداق  ٠دٻ ٸا دة     0966/
 .(9)وعبه ب  ٸؿ  ة وظّٻ ٬يٳ ئٺ  ٰركها ٰاٺ يف ٌك٪ سةټؿٴه

 

 احلسكة الفكسية يف مديهة شقوزة : الجاث

ؾسٶ ظٱددٷ سؾبىددٵٹ  ؾبؿ  ددة ٌدد٭وقب  ٰرددك ٸددٻ عبىددة ٬ددكوٺ وټّدد٧  
 ،ُ٘ا١ث سؾبؿ  ة بٙاب١اا سٴ١كبدي وسإوددٸي يف قبحٵد٧ ٸ داظي سؼبيداب     

٨٭دؿ وددٱ اا سٴ١ؿ ددؿ ٸددٻ سٴ٭اا ددٳ سٴ١كبيدة ئ  شاټددب  هٵدداا ٸددٻ سةوددااٺ   
وټاد٣ ٸدٻ هدإال      ،وٴؿ ٻسٴف ٻ ؾؼٳ ب١ٕاٷ ئ  سإودٶ ٨ٱاٺ ٸ اٷ سؾب

طبي١اً سٴ١ؿ دؿ كبدٻ  وداٹوس يف ق٨دؿ سؼبكٰدة سٴ٩ٱك دة يف ٌد٭وقب ؼاِدة         
 ،وبدددكٞ ٸ ددداٷ سٴ١ؿ دددؿ يف ـبددداالت ٠ٵدددٷ سٴ٭دددكس ست  ،وسةټدددؿٴه ٠اٸدددة

 0  ټفٰك ٸ اٷ ،وسٴٱدٶ ،وسةؾ  وسٴ١ٍك ،وسٴٵ٥ة ،وسٴ٩٭ل ،وسؼبؿ د
 ٱ دد   بددا   ،ئبددكسهيٷ بددٻ ئغبا٠يددٳ بددٻ  بددي ٠رٹدداٺ سٴ٭يىددي      -

هددو و وددد٨ل ٸددٻ  هددٳ ٌدد٭وقب ذددٷ سټح٭ددٳ ئ  ٬ك٘اددة وويل   ،ئوددعا٪
جدويف   ،وٴل ١ٌك ،سٌحاك باٴ١كبية و ؾسذبا ،سٴ٭ٕا  ٠ٵ  ب١ٓ سؾب ا٫٘

 .(3)ٶ0901هد/617و ة
 ظبؿ بٻ  بي سؽبّاٲ سٴ٥ا٨٭ي ٸٻ  هٳ ٌد٭وقب وٸدٻ ٬ك دة ذبدا     -

   .  (4)جؿ٠  ٨ك٤ٵيٗ سٌحاك باٴ٩٭ة وجو  سةظٱاٶ ب٭ك٘اة
                                                 

 .432سسّٙ، ماهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘ابّ عصاضٜ، ( 1

 .462ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م( 2

 .1/139ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 3

  1/40ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 4
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 ، ٱ د   بدا سٴ١ادان    ،بٻ فبٹؿ سةلؾو ظبؿ بٻ ٠اؿ سٴ١م م  -
 ،جددو  ٬ٕددا  ٌددا٘اة ذددٷ  وق وٴددة  ،ٸددٻ  هددٳ ٌدد٭وقب ووددٱٻ ٸكوددية 

 .(0)ٶ0068هد/564وٰاټث و٨اجل و ة 
ٰداٺ ٸدٻ ٌد١كس  ٌد٭وقب      ،ظٱٷ بدٻ سؽبٵدو٦ سؾبٍداوق باٴ١صدٳ     -

ؼدؿٶ ظاٰٹادا ٠حداؾ     ،يف سؾبا ة سؽباٸىة ٴٵاصكب/سؼباؾو ٠ٍك ٴٵٹيدؾ
ظّٳ سبٻ ٠ٹاق يف سةوك لسقه سٴ١صٳ وؾبا  ،سٴؿوٴة بٻ واٳ وٸؿظل

و٠ ؿٸا وٵّٷ ٠حاؾ سٴؿوٴة سبٻ ٠ٹاق ئ  سؾب١حٹدؿ   ،وشاٴىل و ٠صب بل
 0  بٻ ٠ااؾ ٨ك  سٴ١صٳ وهصا ٠حاؾ سٴؿوٴة ئـ ٬اٲس
ــَت َّ ٔبِعــــــ ــ ــإض اِبــــــ ٌٖــــــ ــإي َع ٌَــــــ ــِى ٔب َٓــــــ َٗ   

     
 

ــُى  ّٔ ًِٔجــــــ ــ ــإض اِبــــــ ٌٖــــــ ــإي َع ٌَــــــ ـــَُٙب ٔب  اِ،ـــــــ
ــٔطٜ  ٌُــــ ــِس ُع ــَت َهَقــــ ــ تاَبِعــــ ــٔصٜ ٕٔٔفٚــــ       اٖهــــ

 
 

ُٖ َتــــِس  ِّ  َدــــا١َ ِٓــــُى َتِبــــُى ًٔــــ ٌَــــا،ِ  َأ  اهٖط
 ّٔ َ٘ط  ــ ِِٖفَؼ َفــــــــ ــ ــٟ اهــــــــ ــ َعَوــــــــ       ٞـغِــــــــ
  

 
ــِصَكُط ٔ شا ِٙبــــــ٘  ــا ُتــــ َٔــــ ِِ ــ َع ٌَــــ  (2)اِ،ـاهٖػ

ٸددٻ  هددٳ ٨ددك٤ٵيٗ ٸددٻ ٠ٹددٳ   ،٠اددؿ سٴ١م ددم بددٻ بٍدد  سٴ٥ددا٨٭ي  - 
وهو  ،ةٰاٺ فبؿذاً قسو ة وٴل غباٞ وقوس  ، ٱ    با سةِا٣ ،ٌ٭وقب

ةٺ  ،ٸددٻ  ب ددا  ق ن سؾبا ددة سؿبصك ددة سٴىاؾوددة/سٴراټي ٠ٍددك سؾبدديدؾو  
 .  (3)ٶ0935هد/633سب ل ټّك بٻ ٠اؿ سٴ١م م جويف و ة

                                                 

  1/66ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 1

 .2/68ابّ غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب، ( 2

 . 3/91، 2/214ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 3
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 ،و ٵ٭دب ب١حداؾ سٴؿوٴددة   ، ٱ د   بدا فبٹدؿ    ،٠ادؿ س  بدٻ وداٳ   -
  ؾ دب  بٙدٳ ))0 ٬داٲ ٠ دل سبدٻ ود١يؿ     ،ٸٵٯ ٌ٭وقب يف ٠اؿ سٴٙوس د٧ 

 ظّدٳ  و٠ دؿه  سٴٙوس د٧  ٸٵدوٮ  بٸ دؿ   يف ٸٵٱادا  و ؾبدل  ٸاٴدل  ٸدٻ    إؼف
 0 ٬وٴل ١ٌكه وٸٻ  َّو اس ٠ٹاق سبٻ سٴول ك
ًَــــاْ ًــــّ َأَتــــان ًَــــا ُخــــص ٌُــــسبط اهٖع     اِه

    
 

ِٔــــُع فاهطــــى  ِّ ُكــــٖى ُِٙق ٍِ ًَــــ ــ ٌَِطــــٔط َهــ ُٙ 
 ٍِ ُٖ َشا َكـــ ٗٗ ِٓـــٔطَن ُطـــَ٘ي اهَتـــَأ ّٝ َز  َسِػـــَط
     

 
ــا  ــٖساَن مٖلــــــ ــٔصٜ َتَعــــــ ٍِ اٖهــــــ ــ ـــُِٙق َهــــــ  َسٔضــــــــ

ــا  ّٖ َهـــ ــ ٌََشـــ ــا َتِط ٌَـــ ــَت ٔه ُٔ ُخٔوِقـــ ـــٔهُسٗ    ٕٔـــــ
     

 
ٍِ َتـــــِسْض ٔهوَبـــــِسٔض  ُٕ َهـــــ ــ َِِوـــ  (1)((امُلِؿـــــَتٔطٜ َٙ

ٸٻ  هٳ  ، ٱ    با فبٹؿ ،٠اؿس  بٻ ٠ٵي بٻ ٠حاة سٴٵوسجي - 
سٌددحاك ب١ٵددٷ سؼبددؿ د وقوس حددل و٠ٵددوٶ   ،ٌدد٭وبً ٸددٻ  ٠ٹدداٲ ٌدد٭وقب 

 .(9)ٶ0997هد/695جويف و ة  ،سٴ١كبية
ٸددٻ  هددٳ  سٴّدد ااشي  ددؿسن  بددي بددٻبددٻ  ظبددؿ  ٠اددؿ سؾبٵددٯ -
 مبو داً  ٸ٭ك داً  ٰداٺ  ،ٸدكوسٺ   ٱ د   بدا   ،ٌد٭وقب  ذٷ ٌا٘اة وٱٻ شياٺ
ٛ  ـس وسةٌد١اق  ٴألؼااق قسو ة ٴآلؾس  ـسٰكسً  ؾبياً ٴ٥و اً ْ  ٸدٻ  ظد  ٬دك

 سؾبكسبٙ  ؾوٴة باټ٭كسْ ٶ0045هد/541و ة ب١ؿ بٵؿه ٸٻ وؼكز ،سٴ١ٍك
 ئ  زبدوٲ  ذدٷ  ،سٴ١كبية وجؿقن سٴ٭ك ٺ إ٬كس  ذبا وجّؿق ٌا٘اة ٨ مٲ

 .(3)ذبا جويف  ٺ ئ  جباٸ١اا سؽبٙاة وجو  ذبا و ٬ك  ٌ٭وقب
                                                 

 .66-2/65املغطب يف سوٟ املغطب، ( 1

  2/294ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

 .1/10ابّ عبس املوم املطاكؿٛ، اهصٙى ٗاهتٌلوٞ، ( 3



052 

٠اددؿ سؾبٵددٯ بددٻ فبٹددؿ بددٻ  بددي سؽبّدداٲ سٴ٥ددا٨٭ي ٸددٻ  هددٳ      -
 ،فبؿخ ٴل قظٵة ئ  سؼبدس  ، ٱ    با ٸكوسٺ ،ٌ٭وقب وٱٻ ٬ك٘اة

وجدددويف ٌددايؿسً يف سؾبك دددة يف ئظدددؿ    ،ٶ0033هدددد/598ٰدداٺ ظيددداً ودد ة  
 .(0)سٴ ّاق  سؾب١اقٮ ٸٟ

 ،٠اؿ سؾبٵٯ بٻ  بي سؽبّاٲ ٸى١وؾ بٻ ٨كز بدٻ ؼٵّدة سٴ٥دا٨٭ي    -
ٰدداٺ فبددؿذاً  ،ٸددٻ  هددٳ ٌدد٭وقب وٸددٻ ٬ك ددة ٸددٻ  ٠ٹاؿبددا جددؿ٠  ٨ددك٤ٵيٗ

ٴل قواٴة ٰحااا ئ  سةٸ  سؾبكسبٙدي ٠ٵدي بدٻ  وود٧      ،و ؾ ااً وٰاجااً بٵي٥اً
٠ دؿٸا سوبدمٶ طبا٠دة ٸدٻ سػبديً      ( ٶ0049-0016هدد/ 537-511)بٻ جاٌد٩  

 وسټحٱردث  ودكس كها  ؼاردث  ٨ك٬دة   دا  ب١دؿ   ٸدا ))0  ٸاٶ سٴ ّداق  شدا  ٨يادا   
  ٺ ٨٭ددؿ حبكهددا ٸددؿها ظدد  ٠ٵدد  و٤دداْ وددعكها سټددح٩ػ و٘ا ٩ددة ٸكس كهددا

٠ٹددٳ ٰاجادداً ٴددؿ     ،(9)((ٸ٩دداق٬ٱٷ جَّٙددأ  َّٺ وٴأل٬ددؿسٶ ج٩دداق٬ٱٷ  َّٺ ٴٵدد ١ٷ
 .(3)ٶ0044هد/539سؾبكسبٙ  يف ٸكسًٰ وجويف و ة 

بددٻ فبٹددؿ سٴحصددييب ٸددٻ  هددٳ   ٠حيدد٫ بددٻ ٠ٵددي بددٻ ٠اددؿ س     -
وهدو ٸدٻ  ب دا      ،(4)فبؿخ ٴل غبداٞ وقوس دة   ، ٱ    با بٱك ،ٌ٭وقب

ةٺ سب دل فبٹدؿ بدٻ     ،سٴ٭كٺ سٴىاؾن سؿبصكو/سٴراټي ٠ٍدك سؾبديدؾو  
 .(5)ٶ0067هد/٠563حي٫ جويف و ة

 ،٠ٵي بٻ وٵيٹاٺ بٻ  ظبؿ بٻ وٵيٹاٺ سٴٍ٭وق  سٴ٩ك٤ٵيٙي -
                                                 

  1/38; ابّ عبس املوم املطاكؿٛ، اهصٙى ٗاهتلٌوٞ،  3/73ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 1

 .2/68ابّ غعٚس، املغطب يف سوٟ املغطب، ( 2

  75/ 3ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 3

  4/23لٌوٞ، ابّ االباض، اهت( 4

 .2/151ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 5
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ٴددل قظٵددة ئ   ،ظددا٨ٛ٨٭يددل  ،ٸددٻ  هددٳ ٨ددك٤ٵيٗ ٸددٻ  ٠ٹدداٲ ٌدد٭وقب 
وؾقن حبٹداب   ،ب٥ؿسؾ وؼكسواٺ وټيىابوق ذدٷ ئ  ؾٸٍد٫ وظدؿخ ذبدا    

 .(0)ٶ0049هد/544وظٵب وجويف ذبا و ة 
فبٹددؿ بددٻ ٠اددؿ سٴ١م ددم بددٻ ٠ٵددي بددٻ ٠يىدد  بددٻ ودد١يؿ بددٻ      -

سٌدحاك ب١ٵدٷ    ،قبحاق سٴ٥ا٨٭ي سٴٍ٭وق  هو  ود٨ل ٸٻ  هدٳ ٌد٭وقب  
وٰداٺ ِداظب    ،١كبيدة سؼبؿ د وقوس حل ٨ٕدا ٠ٻ ٸ١ك٨حل باةؼااق وسٴ

جدويف   ،ويل ٬ٕا  ٌ٭وقب ٨ٱاٺ ٠اؾالً يف  ظٱاٸل ،لهؿ و٨ٕٳ وټااهة
 .  (9)ٶ0083هد/579و ة 
 ،فبٹؿ بٻ ٠حي٫ بٻ ٠ٵدي بدٻ ٠ادؿ س  بدٻ فبٹدؿ سٴحصدييب       -

ٰدداٺ ٴددل  ،ٸددٻ  هددٳ ٌدد٭وقب ذددٷ وددٱٻ ٤كټا٘ددة  ، ٱ دد   بددا ٠اددؿ س 
0 ااوٴددل ٸّدد ٩ات ٠ددؿب ٸ دد  ،وويل سٴ٭ٕددا  ،سهحٹدداٶ باؼبددؿ د وسةؾ 

وٰحدا  سةټدوسق    ،ٰحا   ټوسق سٴّااض يف سػبٹدٟ بد  سٴىدحة سٴّدعاض    
وٰحدا  سؾبىداٴٯ سٴ وق دة     ،وټ٩عات سةلهاق يف ٍبا دٳ سٴد يب سؾبؽحداق   

 ،وٰحا  ٸ دااز سٴ١ٹدٳ يف ِد ا٠ة سػبدؿٲ     ،يف ئ  سؾب٭اٸات سٴّو٨ية
ٰاټدث و٨اجدل    ،وٰحا  سٴدؿقق سؾبٱٵٵدة يف سٴ٩دك٪ بد  سؼبدكو٦ سؾبٍدٱٵة      

 .(3)ٶ0067هد/563و ة 
  بدي  سبدٻ  ـباهدؿ  بدٻ  ٨دكز  بدٻ  ؼاٴّدة  بدٻ  ٸى١وؾ بٻ فبٹؿ -

 ٸدددٻ ٨دددك٤ٵيٗ ٸددٻ   ِدددٵل ،س  ٠اددؿ   بدددا  ٱ دد   ،سٴ٥دددا٨٭ي سؽبّدداٲ 
 وسإج٭داٺ  ،سػبٹ دة  سؾب١داق٦   هدٳ  ٸدٻ  ٰداٺ 0 ٬اٲ سبدٻ سؽبٙيدب   ،ٌ٭وقب

 ،ٔداٙل  وئج٭داٺ  ،ٴ٥ك ادل  وسٴح٭ييؿ ،بكشاٴل وسؾب١ك٨ة ،سؼبؿ د ٴّ ا٠ة

                                                 

ــق،   ( 1 ــاكط، تـــاضٙذ زًؿـ ــّ عػـ ــاضٙذ اربغـــالَ،    516 -41/515ابـ ; اهـــصٓ ، تـ

 .40/295; اهصٓ ، تاضٙذ اربغالَ،  2/54ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

  2/151ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 3
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 سٴٱحابددة و ٸددا ،وسٴحدداق ػ وسٴ  ىددب ،سةؾ و وسٴٵ٥ددة باٴ١كبيددة وسؾب١ك٨ددة
وجويف ود ة   ،ئٴيل ٨ياٹا وسؾبحعاٰٷ ،٠ٵيل سؾبح٫٩ ئٸاٸاٹا ٨او ،وسٴ ٝٷ

 .(0)ٶ0045هد/541
 ، ٱ    با ٠ٹدكو  ،ٸٻ  هٳ ٌ٭وقب ،ټّك بٻ ئؾق ه سٴحصييب -

وٰدداٺ ٌدديؽاً ِدداؼباً ظا٨ٝدداً ٴألؼادداق     ،سهددحٷ ب١ٵددٷ سؼبددؿ د وسٴ٩٭ددل  
وـٰك سبدٻ سؽبٙيدب  ٺ    ،(9)ٶ0064هد/561 جويف بٍ٭وقب و ة ،وسٴحوسق ػ

 .  مل ټ١رك ٠ٵيل يف سؾبّاؾق سٴا ب    ؿ  ا ،(3)ٴل ٰحا  جاق ػ ٌ٭وقب
 ،ټّك بٻ ٠اؿس  بٻ ٠اؿ سٴ١م م بٻ بٍ  سٴ٥دا٨٭ي سٴ٩ك٤ٵيٙدي   -

 ،فبددؿخ ٴددل قوس ددة وغبدداٞ   ،ٸددٻ  هددٳ ٨ددك٤ٵيٗ ٸددٻ ٠ٹددٳ ٌدد٭وقب   
 .(4)ٶ0935هد/633جويف و ة  ،وٸ٭كو 

ٸدٻ   ،ٻ ٠يى  بٻ ود١يؿ بدٻ قبحداق سٴ٥دا٨٭ي    ټّك بٻ ٠ٵي ب -
سهدددحٷ ب١ٵدددٷ سؼبدددؿ د وٴدددل قوس دددة  ، ٱ ددد   بدددا ٠ٹدددكو ، هدددٳ ٌددد٭وقب

 .  (5)ٶ0033هد/598ٰاٺ ظياً و ة ،ويل ٬ٕا  ٌ٭وقب ،وغباٞ
ٸدٻ   ،يبي  بٻ ٠اؿ سػبٵيٳ بٻ ٠اؿ سٴكظبٻ بٻ ـب  سٴ٩اكو -

ٰاٺ ٌدا٠ك سةټدؿٴه    ، ٱ    با بٱك ، هٳ ٨كجً ٸٻ  ظوسل  ٌ٭وقب
 ٰحددب وقدبددا وسٴكؤوددا  سٴْددأُٸكس  ٌبحددؿض ٰدداٺ0 ٬دداٲ سبددٻ سالبدداق ،٬حددليف و

 و٬حددل يف سٴٍُّدد١كس  ٨عددوٲ ٸددٻ ـبددكسه ىبددكو  ظددؿ  ٱددٻ ومل ٴا١ٕدداٷ

                                                 

 .288-2/269اربساطٞ، ( 1

 .38/321اهصٓ ، تاضٙذ اربغالَ، ( 2

 .1/6اربساطٞ، ( 3

  45/299اهصٓ ، تاضٙذ اربغالَ، ( 4

  2/213ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 5



055 

 ٠اقٔددحل ب٭ددو ب ٴددل و ٍدداؿ سةَّؾ   هددٳ ٸددٻ سةٰددابك بددفٴٯ ٴددل  ١ددع٦
 ٸ داالً  ٬كذبدا  ٠ٵد   وب١دؿت   َّٸراٴًدا  وداقت  اسٴّ ٬ّا ؿه ٘ا١ل وودوة

 0  سحمل٩وٚ شيؿه وٸٻ ،ٸحؿسوٲ ٸؿوٺ و١ٌكه
ــسا٢س ٔ ْ ــس اهؿـ ــٟ تـ ــٔطٍٙ تغؿـ ــَأْ اِهَلـ  ٔهـ

      
 

ــبني  ــى تـــــ ــذاٙاٖ فهـــــ ــشٕ غـــــ  ٗت٘نـــــ
ِّٚ كٌـــطز  ٕٔ اِهَشٔسٙـــس َِٙعُوـــ٘ ٔ ِش اِهَقـــ  ٔبـــ
       

 
َِٚؼ  ــ ُٕ ََٗهــــــ ــ ــا َِٙأُكوــــــ ـــهٚكوش ٔ ٖهــــــ  ٕــــــــ

 0  وٸ ل 
ــٕ ٔفـــــــــٛ ااـــــــــسب تغـــــــــبط ال      عوٌـــــــ

      
 

ِٙــــــــت َٗٔ ْ   َساهــــــــٕ ٔفــــــــٛ ارتكــــــــر َضَأ
ــٔصٜ ٔ ْ  ــٚع اٖهــــــــ ــّ نــــــــ ــ ًــــــــ    ٕـَُفػــــــــ
         

 
ــ٘ق  ــٔصٜ َفــــــ ــط اٖهــــــ ٌَــــــ ــّ َث ـــًَاه ًــــــ    ٕــــــــ

 .(0)ٶ0099هد/588وجويف دبكسًٰ و ة  
  

                                                 

  4/183اهتلٌوٞ، ( 1
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 اخلامتة

ظٱددٷ سؾبىددٵٹوٺ ٸؿ  ددة ٌدد٭وقب  ٰرددك ٸددٻ عبىددة ٬ددكوٺ وټّدد٧   
٨حعاا سؾبىٵٹوٺ ٸٻ ٬اٳ سٴ٭ا ؿ ٠اؿ سٴ١م م ( ٶ0966-709هد/94-665)

 ،٬ا ددؿ سؾب ٙ٭ددة ٸ١اهددؿب جددؿٸ  بددٻ ٸوودد  بددٻ ټّدد  سٴددفو و٬ددٟ ٸددٟ   
ذددٷ ټمؿبددا سٴ٩ددازبوٺ سؾبىددٵٹوٺ  ،ودبوشادداا شددكت جىددو ة سةؤدداٞ ٨ياددا

 ،وٰاټث ٬ايٵة ٤ا٫٨ سٴ١كبية يف ٸ٭ؿٸة جٵٯ سٴ٭اا دٳ سٴدا ټمٴدث ٨يادا    
وٸٻ سٴ اظية سٴٙاي١ية شبيمت سؾب ٙ٭ة خبّوبة  قٔداا وو٨دكب ٸياهادا ٸدا     

ټة ٸو١٬ادا سٴدفو   ش١ٵاا فبدٗ  ټٝداق سٴ٩دازب  سؾبىدٵٹ  ٨ٕددا ظّدا      
 .   و٨ك ؿبا سؼبٹا ة سٴٙاي١ية

مل جٍاؿ سؾبؿ  دة ب١دؿ سٴ٩دحط  ظدؿسذاً ٰدا ب ظحد  ود٭وٖ سؽبد٨دة         
ٶ ئـ ٜاددكت ٨ياددا سٴ١ؿ ددؿ ٸددٻ سةوددك سٴددا    0131هددد/499سةٸو ددة ودد ة 

ش عددث ئ  ئ٬اٸددة ظٱددٷ ؿبددٷ ٨ياددا ٸرددٳ  وددكب بددم وددايٳ وبددم       
 وسؼدك   وٰاٺ ٸ اا سټٙٵ٫ فبٹؿ بدٻ هدوؾ يف   ،ٸكؾټيً وسبٻ ةٍٯ

  دداٶ سٴؿوٴددة سؾبوظؿ ددة ظيددد ٜاددكت سةةيددة سٴ١ىددٱك ة ؿبددا ٠ ددؿٸا    
زبوٴث ئ  ٸ ٙ٭ة ذ٥ك ة وسوحٹكت شباقن ـٴٯ سٴؿوق ظحد  ود٭و٘اا   

  .  ٶ0966هد/ 665بيؿ ٬وست كبٵٱة بكٌٵوټة و قس٤وٺ و ة
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 Chenchillaاجلغسافية التازخيية ملديهة جهجالة  : أواًل

وٴٱدٻ   ،ه اٮ سؼدحد٦ ٰدا  يف سؾبّداؾق ظدوٲ ٴ٩دٛ وقودٷ سٴٱٵٹدة       
ٰٹددا وقؾت يف  ،(0)ٸ١ٝددٷ سؾبّدداؾق سؾبحددو٨كب ٴددؿ  ا ـٰددكت ٴ٩ددٛ ش صاٴددة    

وشدددا ت ٠ دددؿ بدددٻ ظيددداٺ بٵ٩دددٛ    ،(9)ٸّددداؾق  ؼدددك  بٵ٩دددٛ ٌددد حصاٴة 
و٠ ددؿ  ددا٬وت   ،(4) ٸددا سٴ١ددفقو ٨ددفٰكها بٵ٩ددٛ ٌدد حصياٴة     ،(3)ٌدد حصيٵة

وهدو ٸدا  ١ٱده جدكؾؾه      ،(5)وٌد حصاٴة  ،وش صيٵة ،ش يصاٲ0 بردذة ِي٣
وسٴدكسشط   ،(6)وـٰك  قودٺ  ٺ سةوااٺ  ىدٹووبا ٌ ٍديٵة   ،و٠ؿٶ شمٸل

 ٺ ـٴٯ قسشٟ ئ  سالؼحد٦ يف جٵ٩دٛ سٴٱٵٹدات سة٠صٹيدة ٠ دؿ ټ٭ٵداا      
 .  ئ  سٴ١كبية ٸٻ ٬اٳ سٴ٩ازب  ٨ٕدا ٠ٻ ب١ٓ سٴحّعي٩ات

سؾبّاؾق سؾبحدو٨كب ٴدؿ  ا ٠ٵد   ٺ ش صاٴدة ٸدٻ ٸدؿٺ ٰدوقب         طب١ث 

                                                 

; اهطؾاطٛ، األُـسهؼ ًـّ اتتبـاؽ األُـ٘اض،      2/560اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، ( 1

; ابــّ االبــاض،  425; ابــّ أبــٛ قــاسر اهكــالٝ، تــاضٙذ املــّ باربًاًــٞ، م  58م

; ابـّ عبـس املوـم، اهـصٙى ٗاهتلٌوـٞ،       2/104، اهتلٌوٞ، 2/252 ا١، اذتوٞ اهػ

;  اهقوقؿــِسٜ، قــبح األعؿــٟ،  174; اذتٌــ ٜ، اهــطٗض املعطــاض، م 1/564

، 137; ًؤهـف زتٔــ٘ي، تـاضٙذ األُــسهؼ،    4/207; ابـّ خوـسْٗ، اهعــط،    5/243

 ٗٓ٘ ًا ُطدشٕ ألْ كاّل ًّ ادتٍٚ ٗاهؿني شتاضدٌٔا ٗاسسٝ. 

; اهطؾــاطٛ، األُــسهؼ ًــّ اتتبــاؽ   8/36ٚــاض، تطتٚــر املــساضن، اهقانــٛ ع( 2

; اهصٓ ، تاضٙذ  115; ابّ ارتطاط، اختكاض اتتباؽ األُ٘اض، م 58األُ٘اض، م

 . 1/438; ابّ فطسْ٘، اهسٙباز املصٓر،  9/554اربغالَ، 

 . 257، 238َ (، م941-912ٓـ/ 330-300املقتبؼ )هوشقبٞ ( 3

 .10، 4تطقٚع األخباض، م( 4

 . 172-171، 114، 113األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 5

 .2/49اذتوى اهػِسغٚٞ، ( 6
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يف ٘دك٦ ٰدوقب جدؿٸ     )وظدؿؾصبا)  ،(0)ٌدك٪ سةټدؿٴه    Tudmirجؿٸ 
و٠ددٻ سؾبىددا٨ات بي دداا وبدد   ٸاددات    ،(9)((باةټددؿٴه كبددا  ٵددي سػبددو٦ 

ئ  ٬ك٘ادة ٠ٍدك    (3)ٸكودية )سؾبؿٺ سجملاوقب ؿبا ـٰك سإؾق ىي  ټل ٸٻ )
 قبٟ ٸكسظٳ وٸٻ ٸكودية   (5)٭وقبوٸٻ ٸكوية ئ  ظّٻ ٌ (4)ٸكسظٳ

وجا١ددددددؿ ٠ددددددٻ   ،(7)(((6)ٸكوددددددية ئ  ش صاٴددددددة عبىددددددوٺ ٸدددددديدا  
 .(8)ٰٷ 998ٸىا٨ة   Mageritٸؿق ؿ

٨دابٻ ظيداٺ    ،٨٭ؿ ج و٠ث سإٌاقب ئٴياا ، ٸا ٸٻ سٴ اظية سٴحٹؿټية
٨يٹدا   ،(0)وټ١حداا سإؾق ىدي بأوبدا ٸؿ  دة ٸحوودٙة      ،(9)ـٰك  وبدا ٸؿ  دة  

                                                 

ــٞ   ( 1 ــاْ، املقتــــبؼ )هوشقبــ ـــ/ 330-300ابــــّ سٚــ ;   238َ (، م941-912ٓــ

ــاض، م  ــٚع األخبـــ ــصضٜ، تطقـــ ــتاق،   10اهعـــ ــٞ املؿـــ ــٛ، ُعٓـــ ;    2/538; اربزضٙػـــ

كاض اتتباؽ ; ابّ ارتطاط، اخت 58اهطؾاطٛ، األُسهؼ ًّ اتتباؽ األُ٘اض، م

 . 347; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 115األُ٘اض، م

; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض،  58اهطؾاطٛ، األُسهؼ ًّ اتتباؽ األُ٘اض، م( 2

 ; ِٙعط أٙهّا ارتاضطٞ. 247م

ًطغـٚٞ ًـّ أعٌـاي كــ٘ضٝ تـسً  بِآـا األًـ  عبــس اهـطمحّ األٗغـط غــِٞ         ( 3

ألُـسهؼ، ٙـات٘ت األُـسهؼ ًـّ     َ ٗٓٛ تطٙبـٞ ًـّ اهبشـط يف ؾـطق ا    831ٓـ/216

 .265-264ًعذٍ اهبوساْ، م

ْ ًّٙ٘ا أٜ ًا ٙعازي ( 4 ٞ ٗعؿطٗ ٜ أضبع ٞ تػاٗ كٍ ُٗكف، ٗيف ساهٞ اهػ  37املطسو

كــٍ، ِٙعــط: كطاتؿ٘فػــلٛ، تــاضٙذ األزب ادتغــطايف اهعطبــٛ،   46اهػــ  اهػــطٙع 

2/972. 

ؾق٘ضٝ أسس ًسْ ؾطق األُسهؼ ٗتقع مشـاي ًطغـٚٞ، ٙـات٘ت، األُـسهؼ ًـّ      ( 5

 .163ذٍ اهبوساْ، مًع

 .95كٍ، ِٙعط: ِٓتؼ، امللاٙٚى ٗاألٗظاْ اربغالًٚٞ، م 2املٚى ٙػاٜٗ ( 6

 .2/560ُعٓٞ املؿتاق، ( 7

 .2/49أضغالْ، اذتوى اهػِسغٚٞ، ( 8

9 ) ٞ ; ِٙعط أٙهّا:   257، 238َ (، م941-912ٓـ/ 330-300املقتبؼ )هوشقب

 . 137أٙهّا: ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م
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 ٸا  ا٬وت ٨فٰك ٸكب  وبدا   ،(9)ٸ ـٰك سٴ١فقو  وبا ئ٬ٵيٷ ٸٻ ٰوقب جؿ
٨يٹددا ټ١حدداا سبددٻ  بددي ِدداظب سٴّدددب   ،(3)بٵددؿ و ؼددك   وبددا ٸؿ  ددة 

 .  (4)وسؼبٹ و  وبا ظّٻ
  (5)٨دداٺ سؾبؿ  ددة هددي سؾبّددك ،وٸددٻ ٸدظٝددة هددفه سٴح١دداب  سٴحٹؿټيددة

ٰٳ بٵؿ شاٸٟ  ٭اٶ ٨يل سؼبؿوؾ ويبٵل  ٸ  و ٭وٶ ب ٩٭حدل وىبٹدٟ   )وهي)
ٷ ٨فٰك  ا٬وت  ٺ  هٳ سةټدؿٴه  ىدٹوٺ ٰدٳ     ٸا سإ٬ٵي ،(6)((قوحا٬ل

٬ك ة شاٸ١ة ئ٬ٵيٹًا ٨اـس ٬داٲ سةټؿٴىدي  ټدا ٸدٻ ئ٬ٵديٷ ٰدفس ٨اهبدا  ١دم         
  وِ ددٳ ال ظّ  ددي ٻ ٸ ؤِددٟ ٰددٳ))وسؼبّددٻ ،(7)بٵددؿب  و قوددحا٪ ب١ي ددل

و٠ٵيل ټكشط  ٺ ش صاٴدة هدي ٸؿ  دة ٴٱووبدا زبٵداا       ،(8)((  أْجِيلِ ٸا ئ 
٠ية ٨ىيعة  ٘ٵ٫ ٠ٵياا سودٷ ئ٬ٵديٷ   وبىب جووٙاا ةقْ لقس ،سٴوالب

 ٸدا سؼبّدٻ ٨دفٴٯ الظحوس ادا      ،وهو سٴكوحا٪ يف ٠ك٦  هٳ سةټؿٴه
و٬ددؿ وِدد٩ل   ،٠ٵدد  ٬ٵ١ددة ظّددي ة  ٵصددأ ئٴياددا سٴ ددان ٠ ددؿ سؾبؽددا٘ك    

 .  (9)وٸؿ  ة ش صاٴة ٠ٵياا ظّٻ ظىٻ0 سإؾق ىي ب٭وٴل

                                                                                                

 .2/560اق، ُعٓٞ املؿت( 1

 . 10تطقٚع األخباض، م( 2

 . 114، 113األُسهؼ ًّ ًعذٍ اهبوساْ، م( 3

 .174; اهطٗض املعطاض ، م 425تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م( 4

تــاي اهعبٚــسٜ مسٚــت املسِٙــٞ ًكــطّا هتٌكــطٓا أٜ متــسُٔا، تــاز اهعــطٗؽ،        ( 5

 )ًازٝ ًكط(.14/126

 .47املقسغٛ، أسػّ اهتقاغٍٚ، م( 6

 . 1/26ساْ، ًعذٍ اهبو( 7

 .3/461ابّ غٚسٖ، املدكل، ( 8

 .2/560ُعٓٞ املؿتاق، ( 9
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 ٸا ٸٻ سٴ اظية سال٬حّاؾ ة ٨٭دؿ شدا  ـٰادا ٔدٹٻ سٴوِد٧ سٴ١داٶ       
٨ددفٰك  ،٨٭ددؿ سٌددحاكت باٴمقس٠ددة بىدداب و٨ددكب سؾبيدداه ٨ياددا   ،ٴٱددوقب جددؿٸ 

  إؼددف  ال ٸددا  وسٴ١ٹدداقست وسةٌددصاق  سٴاىدداج   ٸددٻ ذبددا )سإؾق ىددي  ٺ)
وباٴ ىاة ٴٵعادو  شدا     ،(0)((ٰر  سٴح  ٌصك وذبا ٰكوٶ وؿبا بحعّيٳ

شا  ـٰك سٴٍد١  يف وذي٭دة سٴّدٵط سٴدا ٠٭دؿها ٠ادؿ سٴ١م دم بدٻ ٸوود           
فو  ؼدفت سؾب ٙ٭دة سغبادا ٸدٻ سغبدل      بدٻ ټّد  وبد  سؾبٵدٯ جدؿٸ  سٴد      

ٸددا  ١ددم و٨ددكب   ،(9)ٔددٹٻ سػبم ددة سٴددا  ددؿ١٨اا  هددٳ جددؿٸ  ٴٵٹىددٵٹ   
وؿبددا بىدداج   ))0 و٠ددٻ ش صاٴددة باٴددفست ٬دداٲ سإؾق ىددي    ،لقس٠حددل ه دداٮ 

   .(3)((و ٌصاق
٨دابٻ سٴ٩٭يدل  ٌداق ئ  وشدوؾ سٴدفهب       ،ٰٹا سٌحاكت سؾب ٙ٭ة باؾب١اؾٺ

وسٴدددفهب دبؤدددٟ  ٭ددداٲ ٴدددل     وٸ١دددؿٺ سٴ٩ّٕدددة ))0 وسٴ٩ٕدددة ٨يادددا ب٭وٴدددل  
وسٴاٱدكو  ٌداق ئ   ٺ ظصدك سؾب٥ دا٘يه ٨ٕددا ٠دٻ ٸ١داؾٺ         ،(4)((جؿٸ 

و٠ددٻ ظصددك سؾب٥ ددا٘يه يف    ،(5)سٴ٩ٕددة سٴددا ٬دداٲ ئوبددا ٰددر  يف جددؿٸ    
جددؿٸ  ـٰددك ٌدديػ سٴكبددوب  ټددل ىبددف  سؼبصددك سٴددفو  ٱددوٺ ولٺ ؾقةدد     

ئال  ،(6)ظؿ ؿ يبٹٵل ظبدا ٸدٻ سةقْ ئ  سقج٩داٞ ٬اٸدة سإټىداٺ و ٰردك     
 ، ٺ  ؼددُ ٸددا سٌددحاكت بددل ٸؿ  ددة ش صاٴددة هددو ٠ٹددٳ و٘ددا  سٴّددو٦   

                                                 

 .2/559ُعٓٞ املؿتاق، ( 1

 .131اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 2

 .2/560ُعٓٞ املؿتاق، ( 3

 .138شتتكط كتاب اهبوساْ، م( 4

 . 898، 2/897املػاهم ٗاملٌاهم، ( 5

 .323طتبٞ اهسٓط، م( 6
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و ١ٹٳ ذبا ٸٻ و٘ا  سٴّو٦ ٸا ٴيه ٌبٱدٻ ِد ١ل يف   )٨فٰك سإؾق ىي)
وئٴياددا   ىددب سٴو٘ددا   0 و٬دداٲ سٴكٌددا٘ي ،(0)((٤ هددا باج٩ددا٪ سؿبددوس  وسؾبددا  

و٬يددٳ هددو  ،(3)وسٴو٘ددا  ٬يددٳ هددو سٴ٩ددكسي سٴٵدد  ،(9)سػب صددايل ٴ١ٹٵددل ذبددا
و٬يٳ هو سٴردو  سؾب١ٹدوٲ ٸدٻ     ،(4)فو  ٵاىل سٴ٩دظوٺ وسٴ١ٹاٲسؼبفس  سٴ
 .وهو سٴكسشط ؾبٙاب٭حل ٴٵكوس ة  ٠ده ،(5)سٴّو٦

و ٌاق  قودٺ ئ   ټل ٌاهؿ ب١دٓ ٸدا جكٰدل سٴ١دك  ٸدٻ  ذداق يف       
و٨ياددددا  حد٬دددد  ؼٙدددداٺ سؼبؿ ددددؿ اٺ ؼددددٗ  0 ٸؿ  ددددة ش صاٴددددة ب٭وٴددددل

قسبيدة  وهي ٸا ية ٠ٵد    ، Gartagenaوؼٗ ٬ك٘اش ة  Murciaٸكوية
و٨ياددا ٌبحددؿ  ،٠ٵياددا ظّددٻ ويف شوسټادداا ٰاددو٦  ىددٱٻ ٨ياددا سٴ ددان 

سؽبدددٗ سؼبؿ دددؿو ئ  بٵدددؿب  ٭ددداٲ ؿبدددا  ٴددد ه ٠ٵددد   قب١ددد  ٰدددٷ ٸدددٻ   
وال ٌدٯ  ټدل    ،ذٷ ئ  فبٳ  ٭اٲ ٴدل ٠ دؿ سةودااٺ سؾب ّدا     ،ش صاٴة

ه اٮ ؼمسٺ ب اه سٴ١دك  ٘وٴدل  ٴ٩دا ٸدع و٠كٔدل       ،فبك٦ ٠ٻ سؾبّ ٟ
 ،وهددو ٸدام ٠ٵد  وسؾ  بدد  شاټادل وددؿ    ، ٴ٩دا ٸدع و٠ٹ٭ددل ضبداټوٺ ٸدع    

 ،ٓ ٸٍدك٦ ٠ٵد  سٴىداٳ   يوه اٮ ظّٻ ٠كبي ٸام ٠ٵ  ظصدك  بد  
و٬ددؿ ٸددكقت ٠ٵدد  ش صاٴددة وسؾبّدد ٟ يف سٴٙك دد٫ ئ  ٸكوددية و ټددا  0 ٬دداٲ

                                                 

 .2/560ُعٓٞ املؿتاق، ( 1

; ِٙعــط أبهــّا: ابـّ ارتــطاط، اختكــاض   58األُـسهؼ ًــّ اتتبــاؽ األُـ٘اض، م  ( 2

 .  347; اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م 115اتتباؽ األُ٘اض، م

 .544ابّ تتٚبٞ، أزب اهلاتر، م( 3

 (.)ًازٝ ٗطأ11/81زٗظٜ، تلٌوٞ املعادٍ اهعطبٚٞ، ( 4

 . 371أب٘ سبٚر، اهقاً٘ؽ اهفقٔٛ، م( 5
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 .  (0)باٴ٭ٙاق وٌاهؿت هفس سؽبمسٺ
 

 التازيخ السياسي ملديهة جهجالة : ثانيًا

 دددة ش صاٴدددة  مل جٍدددك سؾبّددداؾق سؾبحدددو٨كب ئ  ٠ٹٵيدددات سٴ٩دددحط ؾبؿ    
وٴٱٻ سٴكسشط  وبا ٨حعدث ٸدٻ ٬ادٳ سٴ٭ا دؿ ٠ادؿ سٴ١م دم بدٻ         ،ٸااٌكب

وـٴٯ ب١ؿ  ٺ  قوٳ ٸوود  بدٻ    ،(9)ٶ709هد/94ٸوو  بٻ ټّ  و ة
ټّ  سب يل ٠اؿ سٴ١م م و٠اؿ سة٠ٵ  ئ  ش و  وش دو  ٌدك٪ ٌدال    

وشبٱدٻ ٠ادؿ سة٠ٵد      ،سػبم كب سة ا  ة وسربل ٸوو  ټ٩ىل ئ  سٴ٥دك  
وال  ،Elviraوٸؿ  دة سٴدا ب    Malagaؿ  دة ٸاٴ٭دة   ٸٻ ٨حط ٰدٳ ٸدٻ ٸ  

 .  (3) ىحا١ؿ  ٺ  ٱوٺ ـٴٯ دبىا٠ؿب  ؼيل ٠اؿ سٴ١م م
ب١ؿ ـٴٯ جوشل سةؼ  ئ  سؾب ٙ٭ة سػب وبية سٴٍك٬ية ٸٻ ٌال سػبم دكب  

Orihuelaئـ سٴح٭ددددد  ٬ددددددك  ٸؿ  دددددة  وق وٴدددددة    ،سة ا  دددددة 
باٴددددددؿو٪  (4)

ؿ  ددة ش صاٴددة  ظدداٰٷ هددفه سؾب٭ا١٘ددة سٴددا جٱددوٺ ٸ    Thwodemirجددؿٸ 
وٴٱ ددل  ،و٬ددؿ ٬دداوٶ جددؿٸ  هصددوٶ سؾبىددٵٹ  ٴددا١ٓ سٴو٬ددث  ،شددم سً ٸ دداا

هددد/ 94جوِددٳ ب١ددؿ ـٴددٯ ئ  ٠٭ددؿ ٸ١اهددؿب ِددٵط ٸ١اددٷ يف قشددب ودد ة 
 .  (5)ٶ709ټيىاٺ 

                                                 

 .50-2/49 اذتوى اهػِسغٚٞ،( 1

 .132اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 2

; املقطٜ، ُفح اهطٚر، 16; اهوٌشٞ اهبسضٙٞ، م1/101ابّ ارتطٚر، اربساطٞ، ( 3

1/275 . 

ٗٓٛ ًسِٙٞ بؿطتٛ األُسهؼ ًّ ُاسٚٞ تسً ، ٙات٘ت، األُسهؼ ًّ ًعذٍ ( 4

 .28اهبوساْ، م

 . 13-12ًؤهف زتٔ٘ي، أخباض زتٌ٘عٞ، م( 5



065 

وجٕدٹ ث ٸ١اهدؿب سٴّدٵط ٌدكوٖ ٸ اوداة ظّدٳ جدؿٸ  دبوشادداا        
ٰددوقب )٠ٵدد  سال٠ددعس٦ بددل ظاٰٹدداً ٠ٵدد  ٸ ٙ٭حددل وسؾبددؿٺ سٴحاب١ددة ؿبددا     

ٸ٭ابددٳ  ٺ  ددؿ٨ٟ  ،ٹددا سظددح٩ٛ باؾسقجددل سٴؿسؼٵيددة ؿبددفه سؾبددؿٺٰ( جددؿٸ 
شم ة و و ة ج٭ؿق بؿ  ا ـهيب وسظؿ ٸٟ ٰٹيات ٸدٻ سٴ٭ٹدط وسٴٍد١     

 ٸدا سٴ١ايدؿ    ،وسؽبٳ وسٴ١ىٳ وسٴم دث ٴٱدٳ ٨دكؾ ظدك ٸدٻ  ٨دكسؾ ق٠يحدل       
و٬ؿ وس٫٨ جؿٸ    ٕاً بدأٺ ال  ٭دوٶ    ،٨حإؼف ٠ اٷ ټ٧ّ هفه سٴٱٹية
 .  (0)اهؿب  و سإؼدٲ بٍكو٘اا ظؿ ٸٻ ق٠يحل بحصاهٳ هفه سؾب١

بىدٷ  ))0 و٬ؿ شا ت ج٩اِيٳ هفه سؾب١اهؿب ٠ ؿ سٴ١فقو ٰٹا  دأجي 
هفس ٰحا  ٸٻ ٠اؿ سٴ١م دم بدٻ ٸوود  ٴحدؿٸ       ،س  سٴكظبٻ سٴكظيٷ

بٻ ٤ ؿق ه ئـ ټمٲ ٠ٵ  سٴّدٵط  ٺ ٴدل ٠ادؿ س  وٸيرا٬دل وٸدا ب١دد       س
  س  و ٺ ٴل ـٸة س  ٠م  وشدٳ وـٸدة فبٹدؿ ِدٵ     ،بل  ټايا ه وقوٵل

و ال  ،٠ٵيل ووٵٷ  ال  ٭دؿٶ ٴدل و ال  إؼدف ةظدؿ ٸدٻ  ِدعابل بىدو        
وال   ٭حٵدددوٺ وال  ،  ىددداوٺ وال   ٩دددك٪ بي ددداٷ وبددد  ټىدددا اٷ و والؾهدددٷ 

و ټددل ال  ددؿٞ ظ٩ددٛ  ،...،وال   ٱكهددوٺ ٠ٵدد  ؾ  دداٷ ،جُعددك٪ ٰ ا ىدداٷ
 ،و ّط سٴفو ٨كٔ اه ٠ٵيل و ٴمٸ داه  ٸدكه   ،وال يبٳ ٸا سټ١٭ؿ ،سٴ١اؿ

ٸدٻ   ،و ٺ ٠ٵيدل و٠ٵد   ِدعابل ٤دكٶ سػبم دة      ،ؼ سً ٠ٵٹل وال  ٱحٹ ا
و قب١دة  ٸدؿس  ٸدٻ     ،و قب١ة  ٸؿس  ٸٻ ٬ٹط ،ؾ  ا0 ـٴٯ ٠ٵ  ٰٳ ظك

و٠ٵد  ٰدٳ    ،و٬ىٗ ل ث ،و٬ىٙاً ٠ىٳ ،و قب١ة  ٬ىاٖ ؼٳ ،١ٌ 
 .  (9)((...٠اؿ ټ٧ّ هفس

                                                 

 .132طٗض املعطاض، ماذتٌ ٜ، اه( 1

 . 5-4تطقٚع األخباض، م( 2
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و٬ؿ  ٌاق  ظؿ سٴااظر   ٺ  هٳ سٴدادؾ ظدا٨ٝوس ٸدٻ ؼددٲ هدفه      
 ،ٵٱاصبٷ ٸٟ ظ٭اٷ ب ٭ٵاا ٨يٹدا ب١دؿ ئ   ب دا اٷ   سؾب١اهؿب ٠ٵ  ٰٳ كبح

 وهدددفس سؼبددد٫ مل  ٱوټدددوس  حٹح١دددوس بدددل زبدددث ظٱدددٷ سٴ٭دددوٖ سٴ٥دددكبي   
Visigoths 

 ٸا ؾولو ٨٭ؿ  ٌداق   ٕداً ئ   ٺ سٴ٩دازب  سؾبىدٵٹ       ،(0)
مل  أؼفوس ٌيةاً ٬ٗ ٸٻ ټّاق  سٴوال ة سٴا ٰاٺ يبٱٹادا جدؿٸ  وال   

ٷ ج١ادؿوس بدؿ٨ٟ سػبم دة ٠ٵد      بٳ ٰاٺ ٰدٳ ٸدا ه اٴدٯ  وبد     ،ٸٻ ٸؿوبا
ئٺ هدفس  0 و٬ؿ ٠ٵ٫ ٘ل ٠ٵ  هفه سؾب١اهدؿب ب٭وٴدل   ،(9)ٌٱٳ ٸاٲ وذيا 

سٴ دوٞ ٸدٻ سؾب١اهدؿست سؾبحىداهٵة قدبددا  ٍد  ئ   ٺ وياودة ٸوود  بددٻ        
ټّ  ٰاټث صبؿ٦ ئ  ؼٵ٫ ټدوٞ ٸدٻ سٴح١داوٺ ٸدٟ ودٱاٺ سٴدادؾ يف       

وهددفه سٴىياوددة وددحٹٱ ل ٸددٻ  ٺ  ٕددٟ ظاٸيددة    ،ئؾسقصبددا ب١ددؿ سٴ٩ددحط 
و ددعٮ ئؾسقب ٌددإووبا سٴؿسؼٵيددة ٰٹددا    ،ِدد٥ ب يف ٰددٳ ٸؿ  ددة ٸاٹددة  

وقدبددا ٰدداٺ   ،ٰاټددث ٸددٻ ٬اددٳ ؾوٺ جددؿؼٳ يف سٴ ٝدداٶ سإؾسقو ٴٵددادؾ   
سٴؿس٨ٟ ئ  سسباـ هفه سٴىياوة هدو ٜدكو٦ ٸوود  و٬ٵدة ٸدٻ ٸ١دل ٸدٻ        
قشاٲ سٴ٭اا ٳ سٴ١كبية سٴف ٻ مل  ٱٻ ٠ؿؾهٷ  ٱ٩ي ٴٵايٹ ة ٠ٵ  ٰدٳ  

 .  (3)ٌال سػبم كب سة ا  ة
٠دداؾ ٠اددؿ سٴ١م ددم بددٻ ٸوودد  ب١ددؿ  ٺ سوددح٭كت سةٸددوق يف سؾب ٙ٭ددة  

وكبدا ٠صٵدل يف ـٴدٯ هدو      ،سػب وبية سٴٍك٬ية ٸٻ ٌدال سػبم دكب سة ا  دة   
سةٸدك سٴدفو    ،ٶ709هدد/ 94ود ة   Sevillaسټؿالٞ شبدكؾ يف ٸؿ  دة سٌدايٵية   

                                                 

 . 177اهك٘يف، تاضٙذ اهعطب يف األُسهؼ، م( 1

 . 1/47املػوٌْ٘ يف األُسهؼ، ( 2

 . 180-179اهفتح ٗاالغتقطاض، م( 3
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و٠ٵد  هدفس    ،(0)جٙٵب سوحؿ٠ا ه ٸٻ ٬اٳ وسٴدؿه ٸوود  ٴٵحوشدل ئٴيادا    
ؿ  دة ش صاٴدة وؾؼوؿبدا يف سٴؿوٴدة سإوددٸية ٰداٺ       ٨اٴكسشط  ٺ ٨حط ٸ

  .  ٶ709هد/94يف و ة 
ٴدديه ه دداٮ ٸ١ٵوٸددات ٰا٨يددة ٠ددٻ سٴ٭اا ددٳ سٴددا وددٱ حاا وددوس        

وٴٱٻ بٍدٱٳ ٠داٶ ٨داٺ ب١دٓ سؾبّداؾق جٍد  ئ         ،سٴ١كبية  ٶ سٴ بك ة
٨دابٻ ظدمٶ  ٌداق     ، ٺ ب١ٓ سٴ٭اا ٳ سٴ١كبية وٱ ث يف ٸ ٙ٭ة جدؿٸ  

وٰداٺ  ٌداك    ،ٸٻ سةلؾ وٱ وس يف جدؿٸ  ئ   ٺ بم ؾون وهٷ ٨كٞ 
ٰٹدا  ٌداق ئ   ٺ    ،(9)هإال  ب و ٌاهك بٻ لق٠ة وب و هاقوٺ بٻ لق٠دة 

و ٺ بدم   ،(3)بم ٰ اټة ٸٻ ٸٕك ٰاٺ ؿبٷ ٠ؿؾ ووشاهة وذكوب دبكوية
      ً و ٠ٹاؿبدا    Eiche ٨ّ  بٻ ٠اٸك بدٻ ئٴيدان بدٻ ٸٕدك ودٱ وس  ٴد

ب جدؿٸ  سٴدا جٕدٷ    وهفه سؾب ا٫٘ هي ٸٻ  ٠ٹاٲ ٰوق ،(4)وٸا ظوسٴياا
وؿبددفس ال   ىددحا١ؿ  ٺ سټحٍددك ٬ىددٷ ٸ دداٷ   ،ٸددٻ بي دداا ٸؿ  ددة ش صاٴددة 

الودددديٹا و ٺ سؾبؿ  دددة شبحٵددددٯ سٴٱددددر  ٸدددٻ ٸ٭وٸددددات سؼبيدددداب    ،٨يادددا 
وٸٻ سٴ١ك  سٴف ٻ سوح٭كوس يف جؿٸ  ب و ؽبٷ وهدٷ قهدٗ    ،سال٬حّاؾ ة

سٴ٭ا ؿ ٸوو  بدٻ ټّد  وٰداٺ ٸ داٷ بٍد  بدٻ ٬ديه سٴٵؽٹدي سٴدفو          

                                                 

; ابّ األث  ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف  18ًؤهف زتٔ٘ي، أخباض زتٌ٘عٞ، م( 1

; اهِــ٘ٙطٜ، ُٔاٙــٞ األضب،   2/15ب، ; ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــط  47اهتــاضٙذ، م

 . 271; املقطٜ، ُفح اهطٚر،  22/207

 . 383مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م( 2

 . 189ممجٔطٝ أُػاب اهعطب، ( 3

 . 240مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م( 4
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 .  (0)ؾب سآلؼك ٻ ٠ٵ  ٸ١اهؿب سٴّٵط ٸٟ جؿٸ و٬ٟ ٸٟ سٴ٭ا
وكبا  إ ؿ سوح٭كسق ب١ٓ سٴ٭اا ٳ سٴ١كبية يف ٰوقب جؿٸ  هو ٸدا ظدؿخ   

ٸدٻ  ( ٶ859-890هدد/ 938-916)٨ياا يف ٠ادؿ سةٸد  ٠ادؿ سٴدكظبٻ سٴرداټي     
ٶ سوددحٹكت ودداٟ  899هددد/٨917ح ددة بدد  سؾبٕددك ة وسٴيٹاټيددة وـٴددٯ ودد ة     

وؼىك سٴٙك٨اٺ ٸا  ٭داق    ،ى ةئـ ظؿخ بي اٷ سٴ٭حاٲ يف هفه سٴ ،و  
ٶ ربؿؾ سٴّدكسٞ ٸدكب  ؼدك  بد      894هد/919ويف و ة ،(9)ذدذة  ال٦ ٬حيٳ

..جدظبددث سٴٙا ٩حدداٺ يف سٴ٩ح ددة .٨أٌدداق سبددٻ ظيدداٺ ئ   ټددل ))  ،سٴٙددك٨ 
ذددٷ ربددؿؾ سٴّددكٞ   ،(3)(...٨اٵددٯ ٨ياددا بدد  سٴٙددك٨   ٸددٷ   ،وؾسٸددث بي دداٷ

 .  (4)ٶ895هد/ 901بي اٷ و ة
ٺ سةظددؿسخ  ٠ددده جإٌددك وشددوؾ ٬اا ددٳ ٸددٻ     و٠ٵدد  سٴددك٤ٷ ٸددٻ   

ئال  وبددا شددا ت ٸحددأؼكب  ،سٴ١ددك  سؾبٕددك ة وسٴيٹاټيددة يف ٰددوقب جددؿٸ 
وٴٱ داا يف سٴو٬دث    ،ومل جؤط جاق ػ ؾؼوؿبا سؾب ٙ٭ة وسوح٭كسقها ٨يادا 

٨ياددا ظحدد  بؿس ددة  سټ٩ىددل ؾٴيددٳ ٠ٵدد   ٺ ٠ددؿؾ سٴ١ددك  سٴددف ٻ سوددح٭كو 
وهدو ٸدا ج١ٱىدل     ، سًسٴ٭كٺ سٴراٴد سؿبصكو/سٴحاوٟ سؾبديدؾو ٰداٺ ٰدا   

ٰٹددا  ٺ ه دداٮ ب١ددٓ  ، ق٬دداٶ سٴ٭حٵدد  ٠ٵدد  ق٤ددٷ ٸددا ٨ياددا ٸددٻ ٸااٴ٥ددة 
سٴكوس ددات جٍدد  ئ  ب١ددٓ سٴ١ددك  ٸددٻ بددم ٠اددؿ سٴددؿسق بددٻ ٬ّددي       

                                                 

 .5اهعصضٜ، تطقٚع األخباض، م( 1

;  2/81; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  1/48ابّ غعٚس، املغطب يف سوٛ املغطب، ( 2

 . 94/  22اهِ٘ٙطٜ، ُٔاٙٞ األضب، 

; ِٙعط أٙهّا: ابّ  419َ (، م846 -796ٓـ/ 232-180املقتبؼ )هوشقبٞ ( 3

 . 2/82عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، 

 . 6اهعصضٜ، تطقٚع األخباض، م( 4
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سٴ٭كٌددي وددٱ وس ٸؿ  ددة ش صاٴددة وهددٷ قهددٗ سحملددؿخ ٠اددؿ سٴ٭ددوو بددٻ  
ٰٹا ټمؿبا ب١ٓ ٸٻ ٸوسيل بم  ٸيدة وهدٷ قهدٗ     ،(0)فبٹؿ سٴ١اؿقو

وٴ١ددٳ  ،(9)سٴٍ دد  حَّصايل  سةُٸدوو  ٸددوالهٷ   ٻ ٴُا دداز٠ادؿ س  بددٻ ودد١يؿ بد  
٠ دؿٸا   (3)ټموٲ ٸوسيل بم  ٸية يف ش صاٴة شدا  يف ٠ادؿ  بدي سؽبٙداق    

 .  (4) وٱٻ ٬ىٹاً ٸ اٷ يف جؿٸ 
٨د جوشؿ ٴؿ  ا ٸ١ٵوٸات ٰا٨يدة ٠دٻ    ، ٸا باٴ ىاة ٴٵ٭اا ٳ سٴ بك ة
ٴ١ؿ دؿ   وٴٱدٻ ه داٮ ئٌداقست ئ   ٺ س    ،سوحيٙاوبٷ يف ٸؿ  دة ش صاٴدة  

٨فٰك سٴاٱدكو  ٺ ه داٮ ٸؤد١اً يف جدؿٸ       ،ٸ اٷ ټمٲ يف ٰوقب جؿٸ 
يف ٰوقب جؿٸ  ( ټىاة ئ  ٬ايٵة ِ ااشة سٴ بك ة) ١ك٦ باٴّ ااشي 

  Alicanteٰٹددا ټددمٲ ٴ٭ ددث ،(5)سٌددحاك بددو٨كب ظؿ ددؿ سؾب٥ ددا٘يه ٨يددل
سٴ٭ك اة ٸٻ ش صاٴة ٬ىٷ ٸٻ ٬ايٵة لټاجة سٴ بك ة ٨ٱاٺ ٸ اٷ  ٸدكس  يف  

 (7)وټددمٲ ب ددو ٠ٹدداقب ٸددٻ ٬ايٵددة سؿباِددة   ،(6)سؾب ددا٫٘ ٸددٻ جددؿٸ  جٵددٯ 
                                                 

 .3/142ابّ عبس املوم، اهصٙى ٗاهتلٌوٞ، ( 1

 .9/554اهصٓ ، تاضٙذ اربغالَ، ( 2

َ بّ نطاض بّ غالًاْ اهلو  ٗهٛ األُسهؼ بعس تتـى  ٓ٘ أب٘ ارتطاض اذتػا( 3

عبس املوم بّ تطّ ًٗباٙعٞ أٓؤا ثعوبٞ بّ غالًٞ، ٗكاُت ت٘هٚتٕ ًّ تبى 

ــٛ  فطٙقٚــٞ سِعوــٞ بــّ قــف٘اْ اهلوــ  غــِٞ       َ  ٗعــعي غــِٞ  742ٓـــ /125ٗاه

َ، ثٍ تتى يف اذتطب اه  دطت بني اهقٚػٚٞ ٗاهٌٚاُٚٞ يف ً٘تعـٞ  745ٓـ/128

ـــ. /130ؾـــقِسٝ غـــِٞ  ــبؼ،  747ٓـ َ،  ِٙعـــط تطمجتـــٕ: اذتٌٚـــسٜ، دـــصٗٝ املقتـ

 . 66ـ1/61; ابّ األباض، اذتوٞ اهػ ا١،  178ـ177م

 . 185طٕ، اهفتح ٗاالغتقطاض، م( 4

 .2/897املػاهم ٗاملٌاهم، ( 5

 .499ابّ سعَ، مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م( 6

 .500ٗٓ٘ اهلاقٞ بّ ٙط٘ف بّ ُفعٝ، ابّ سعَ، مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م( 7
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Jativaسٴ بك ة يف ٌا٘اة
 ،(9)سٴوس١٬ة ئ  سٴٍٹاٲ ٬ٵيدا ٸٻ ش صاٴدة  (0)

وؿبفس ال   ىحا١ؿ  ٺ سټحٍك ٬ىٷ ٸ اٷ يف ش صاٴة ٴٵ١ٹٳ يف ٸ ا٘٭ادا  
 .  سٴمقس٠ية وسؾب١اؾٺ سٴا جوشؿ ٨ياا

ؿب ٠ددٻ سةظدددؿسخ  و اددؿو  ٺ ٸؿ  ددة ش صاٴدددة ٠اٌددث هاؾ ددة ب١يددد    
هدددد 038-95)سٴٱددا ب سٴدددا ٠اټدددث ٸ ددداا سةټددؿٴه يف ٠ّدددكو سٴدددوالب  

وٴ١ددٳ  ،(ٶ998-755هددد/306-038)وبؿس ددة ٠ّددك سإٸدداقب (ٶ703-755/
ـٴٯ  ١وؾ ئ  ٸ١اهؿب سٴ٩حط سٴا ٠٭ؿها ٠ادؿ سٴ١م دم بدٻ ٸوود  ٸدٟ      

وٴٱدٻ   ،جؿٸ  وسٴا ټٝٹث سٴ١د٬ة ب  سٴىٱاٺ سةِدٵي  وسٴ٩دازب   
رددداټي ٸدددٻ سٴ٭دددكٺ سٴرددداټي سؿبصكو/سٴرددداٸٻ سؾبددديدؾو ٸ دددف سٴ ّددد٧ سٴ

  Cordobaسوح٭ٙاث جؿٸ  سٴ١ؿ ؿ ٸٻ سٴروسق ٔدؿ سٴىدٵٙة يف ٬ك٘ادة   
وسٴا جكشٟ يف ٸ١ٝٹاا ئ  سٴ مس٠ات سٴ٭اٵية وسؾب ا٨ىدة ٠ٵد  سٴىدٵٙة    

و اؿو  ٺ وشوؾ سؽبٵيٗ ٸٻ سٴ٭اا ٳ ٰاٺ  ظؿ  ،ب  سٴ٭يىية وسٴيٹاټية
 .  سٴ١وسٸٳ سٴا وا٠ؿت ـٴٯ

ٶ  ټددمٲ جددؿٸ  ٠اددؿ سٴددكظبٻ بددٻ ظايددب    779هددد/063ودد ة ٩٨ددي
سٴ٩اددكو وودديٙك ٠ٵدد   شددمس  ٸ دداا ٨ؽددكز ئٴيددل سةٸدد  ٠اددؿ سٴددكظبٻ 

ويف  ،(3)سٴددؿسؼٳ وشبٱددٻ ٸددٻ همٌبحددل و٬حٵددل دبىددا٠ؿب سٴ بددك يف سؾب ٙ٭ددة  
ٶ زبددكٮ ٨اددكو  ؼددك وهددو ٬اوددٷ بددٻ ٠اددؿ سٴددكظبٻ     785هددد/069ودد ة

                                                 

 . 499ابّ سعَ، مجٔطٝ أُػاب اهعطب، م( 1

 ِٙعط ارتاضطٞ. ( 2

; ابّ األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ،  11اهعصضٜ، تطقٚع األخباض، م( 3

 ; 2/56; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  105اهتاضٙذ، م
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ويف  ،(0)و٩٠ددا ٠ ددلسٴ٩اددكو ٨عاقبددل ٠اددؿ سٴددكظبٻ سٴددؿسؼٳ ذددٷ  ٸ  ددل    
ٶ ٌاؿت ٰوقب جؿٸ  ٨ح ة سودحٹكت وداٟ ود   بد      899هد/917و ة

ٸدٻ  ٌداك و٬دا ١اٷ و١٬دة سؾبّداقب      0 ٬داٲ سبدٻ ظيداٺ    ،سؾبٕك ة وسٴيٹاټية
 .  (9)٬حٳ ٨ياا ٸٻ سٴ٩ك ٭  ذدذة  ال٦ قشٳ

 ،ويف سٴ ٧ّ سٴراټي ٸدٻ سٴ٭دكٺ سٴراٴدد سؿبصكو/سٴحاودٟ سؾبديدؾو     
يف  – (3) ظؿ ٨كوداٺ ٠ٹدك بدٻ ظ٩ّدوٺ     وهو–وذاق ؾ ىٷ بٻ ئوعا٪

جؿٸ  و٤ٵب ٠ٵ  ٸ١اؾٺ سٴ٩ٕة ٨ياا ؤك  سٴؿقسهٷ باغبدل ٨عاقبدل   
و ق٤ٹددل ٠ٵدد   ( ٶ909-888هددد/311-975)سةٸدد  ٠اددؿ س  بددٻ فبٹددؿ  

ويف بؿس دة   ،(4)ٶ915هدد / 993سٴٙا٠ة وب٭ي يف ٸكوية ظحد  و٨اجدل ود ة    

                                                 

 ال أُــٕ  2/58; ابــّ عـصاضٜ، اهبٚــاْ املغـطب،    11اهعـصضٜ، تطقــٚع األخبـاض، م  ( 1

 َ .787ٓـ/171دعؤا غِٞ 

 . 420، 411َ (، م846 -796ٓـ/ 232-180املقتبؼ )هوشقبٞ ( 2

٘ شكط ابّ عصاضٜ تطمجٞ هٕ ٗأٗي ظٔـ٘ضٖ تـاي: )  ( 3  باألُـسهؼ  اهجـ٘اض  كـب   ٓـ

 شٙباْ بّ ؾتٍٚ بّ دعفط بّ عٌط بّ، عفكْ٘ املعطٗف، سفل بّ عٌط: ُٗػبٕ

ّ   شفُ٘ـ، بّ فطلو٘ف بّ ٞ  ًـ ّ  اهصًـٞ،  ًػـامل ٝ  ًـ ّ  تاكطُـا  كـ٘ض ، ضُـسٝ  ٌـى ع ًـ

َ  يف ُػوٕ ففؿا، ؾتٍٚ بّ دعفط ًٍِٔ أغوٍ اهصٜ ٗكاْ ْ ، اربغـال ٕ  ٗكـا ّ  هـ  ًـ

ْ  ٗٗهـس . سفكـاّ  دعفـط  بّ عٌط ف٘هس، اهطمحّ ٗعبس عٌط اهصك٘ض اه٘هس  سفكـ٘

ٍ  أٗال، ستٌـس  األًـ   عوٟ ثاض اهصٜ ٓ٘ ٓصا فعٌط، املوعْ٘ اهجا٢ط ٓصا عٌط ٓصا  ثـ

 ألٗي ٗاغت٘طّ. باألُسهؼ ثا٢ط وغٕٙب مل ًبوغّا ٗاهفنت اهؿقاق يف شهم بعس بو 

 ٗاتكوت ...تاطبٞ األُسهؼ تال، أًِع ٗٓٛ ٗسهطٝ، تاعسٝ بطبؿ  سكّ ُفاتٕ

ٞ  فٚٔـا  تسَ ستٟ ٗععٝ ظٔ٘ض يف أٙإً ّ  ثالثـ ( اهبٚـاْ املغـطب،   املـطٗاُٚني  خوفـا١  ًـ

; اهـصٓ ،   325; ِٙعط أٙها: ابّ عػـلط ٗابـّ مخـٚؼ، ًطوـع األُـ٘اض، م      2/106

ّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ;  20/406غ ،  ;   28-4/25; اربساطٞ،  35-2/32اب

 .  174 – 4/172ابّ خوسْٗ، اهعط، 

;  25-24(، م912َ-888ٓــــ/ 300-275)هوشقبـــٞ ابـــّ سٚـــاْ، املقتبؼ ( 4
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اق فبٹدؿ  ذد ( ٶ960-909هدد/ 351-311)٠اؿ سةٸ  ٠اؿ سٴدكظبٻ سٴراٴدد  
بٻ ٠اؿ سٴكظبٻ سؽبمس٠ي سٴىٵٹي يف جؿٸ  وٰاٺ ٸٱاټل يف سٴاىديٗ  

وسٸحدؿت ودٙكجل ئ     (0)سٴوس٬ٟ ٠ٵ  سؾبٍاق٦ سٴٍدٹاٴية ؾبؿ  دة ش صاٴدة   
٨عاقبحل ٬وست سةٸ  ٠اؿ سٴكظبٻ سٴراٴد ظح   ـ٠دٻ   ،ٸؿ  ة ٴ٭ ث

و اؿو  ٺ  ظؿ ٠وسٸٳ ٰركب سؽبداقش  يف ٰدوقب جدؿٸ      ،(9)ئ  سٴٙا٠ة
يف سٴ ّددد٧ سٴرددداټي ٸدددٻ سٴ٭دددكٺ سٴراٴدددد ( وٸ ددداا ش صاٴدددة) و ٠ٹاؿبدددا
/سٴحاودددٟ سؾبددديدؾو  ١دددوؾ ئ  سٴك٤ادددة يف سالودددحعوسـ ٠ٵددد       سؿبصكو

ؼ ست سؾب ٙ٭ة والويٹا سٴ٩ٕدة وسؾب١داؾٺ ٨ٕددا ٠دٻ ٔد٧١ سٴىدٵٙة       
 .  يف ٬ك٘اة  ټفسٮ

لٸدداٶ سؾبادداؾقب يف ٸااطبددة  ٠ددؿس اا   وبىدداب ٬ددوب سٴؿوٴددة و ؼددفها   
ؼدددٲ سٴ٭ددكٺ سٴكسبددٟ سؿبصكو/سٴ١اٌددك سؾبدديدؾو سوددح٭كت سةٸددوق يف      
جؿٸ  و ٠ٹاؿبا ومل جىصٳ سؾبّاؾق سؾبحو٨كب ٴؿ  ا  ظؿسذاً ٰدا ب  ټدفسٮ   

٨ا١دددؿ وددد٭وٖ سٴؿوٴدددة سٴ١اٸك دددة   ،(3)ظحددد  و١٬دددث سٴ٩ح دددة باةټدددؿٴه 
وودٵيٹاٺ   (4)ؿووسظحؿسٶ سٴّدكسٞ بد  فبٹدؿ بدٻ هٍداٶ سؾبٵ٭دب باؾباد       

                                                                                                

  2/135; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، 12-11اهعصضٜ، تطقٚع األخباض، م

 ِٙعط ارتاضطٞ.( 1

; اهعــصضٜ،  41َ (، 912-888ٓـــ/ 300-275وشقبــٞ ابــّ سٚــاْ، املقتــبؼ )ه ( 2

 . 13تطقٚع األخباض، م

َ 1008ٓـ/399ٙقكس باهفتِٞ ٓٛ املسٝ اه  توت غق٘ط اهسٗهٞ اهعاًطٙٞ غِٞ ( 3

ٟ ُٔاٙٞ ارتالفٞ األً٘ٙٞ يف األُسهؼ غِٞ  َ، اهعصضٜ، تطقٚع 1030ٓـ /422ست

طب يف سوـــٟ ; ابـــّ غـــعٚس، املغـــ 71; املطاكؿـــٛ، املعذـــر، م 16األخبـــاض، م

 . 2/253; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  1/155املغطب، 

ٓ٘ ستٌس بّ ٓؿاَ بّ عبس ادتباض بّ عبس اهطمحّ اهِاقط تـ٘ىل ارتالفـٞ   ( 4
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٨دك  ٸدٻ ٬ك٘ادة  ټّداق بدم ٠داٸك ٸدٻ         (0)بٻ سؼبٱٷ سؾبٵ٭دب باؾبىدح١   س
سٴّدد٭اٴاة مبددو ٌددك٪ سةټددؿٴه وودديٙكوس ٠ٵياددا وٸددٻ  ٌدداكهٷ لهدد       

سٴددفو شبٱددٻ ٸددٻ ئ٬اٸددة ئٸدداقب ٴددل ه دداٮ ظحدد  و٨اجددل ودد ة     (9)سٴ١دداٸكو
وهدفس   ،(3)ظحد  ٌدا٘اة    Almeriaٶ وسٸحدؿت ٸدٻ سؾبك دة   0137/ هد499

 .   ة ش صاٴة  ِاعث ٔٹٻ  ٸدٰل ١م  ٺ ٸؿ 
ئال  ٺ سٴ٩حيدددداٺ سٴ١دددداٸك ٻ مل  ٱ ددددوس ٴيا ةددددوس وظددددؿهٷ يف ٌددددك٪      

٨٭ددؿ سټ٭ىددٹث سةټددؿٴه ب١ددؿ سٴ٩ح ددة ئ  ؾو دددت ٘وس دد٧       ،سةټددؿٴه
و ٸددا ٸددا وددأٴحٷ ٠ ددل ٸددٻ  ٸددك هددفه  ))0 ٸح دداظكب وِدد٩اا سبددٻ ظددمٶ ب٭وٴددل

 ٓ فس ٨اد  ،سٴ٩ح ة وٸدبىة سٴ ان ذبا ٸٟ ٸا ٜاك ٸٻ جكبُ ب١ٕاٷ بدا١
وهي ٨ح ة ودو   هٵٱدث سةؾ داٺ ئال     ،ټىأٲ س  سٴىدٸة ، ٸك سٸحع ا بل

و٠ٹدؿب ـٴدٯ    ،ٸٻ و٬  س  ج١ا  ٸٻ وشدوه ٰدر ب  ٙدوٲ ؿبدا سؽبٙدا      
وؿبددا ٠ددٻ  ، ٺ ٰددٳ ٸددؿبك ٸؿ  ددة  و ظّددٻ يف ٌددي  ٸددٻ  ټؿٴىدد ا هددفه 

ٴٵدفو جكوټدل    ،فباق    ج١ا  وقووٴل وواٞ يف سةقْ ب٩ىاؾ ، ؼكها
                                                                                                

َ ثٍ تتوٕ ٗانح اهكقو  بعس غتٞ عؿط ؾٔطا ًّ ٗالٙتٕ، 1008ٓـ/399غِٞ 

 .18اذتٌٚسٜ، دصٗٝ املقتبؼ، م

بـس اهـطمحّ اهِاقـط ُـافؼ ستٌـس      ٓ٘ غوٌٚاْ بّ اذتلٍ بّ غـوٌٚاْ بـّ ع  ( 1

َ ٗخـاض سـطٗب   1008ٓــ/ 399عوٟ ارتالفٞ يف تططبـٞ مبػـاُسٝ اهطبـط غـِٞ     

َ ًّ تبى عوٛ 1016ٓـ/407عسٝ ًع ًِافػٕٚ ٗت٘ىل ارتالفٞ  ال إُٔ تتى غِٞ 

 . 22- 19بّ مح٘ز، اذتٌٚسٜ، دصٗٝ املقتبؼ، م

ق األُـسهؼ أٙـاَ   ( ظٓ  اهعاًطٜ ًّ ً٘اهٛ املِك٘ض بّ أبٛ عاًط فٓط  ىل ؾط( 2

اهفتِٞ ٗسلٍ ًسِٙٞ املطٙٞ ًٗا داٗضٓا ًسٝ عؿط غِ٘ات ثٍ تتـى يف لطُاطـٞ    

ٓــ/  أثِـا١ ستاٗهتـٕ اهػـٚططٝ عوٚٔـا ًـّ بـين ًِـاز، ابـّ ارتطٚـر،           429غِٞ 

 . 202-2/201أعٌاي األعالَ، 

 .2/163عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، ( 3
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اٷ سٴ٥اقست ٠ٵ   ٸوسٲ سؾبىٵٹ  ٸٻ سٴك٠ية سٴدا جٱدوٺ يف   ٠ياټاً ٸٻ ٌ 
وئباظحدداٷ ػب ددؿهٷ ٬ٙددٟ سٴٙك دد٫ ٠ٵدد  سػباددة سٴددا    ،ٸٵددٯ ٸددٻ ٔدداقهٷ 
 ،ٔداقبوٺ ٴٵٹٱدون وسػبم دة ٠ٵد  ق٬دا  سؾبىدٵٹ        ، ٭ٕوٺ ٠ٵ   هٵاا

ٸىددٵٙوٺ ٴٵياددوؾ ٠ٵدد  ٬ددوسقٞ ٘ددك٪ سؾبىددٵٹ  يف  ؼددف سػبم ددة وسٴٕددك اة  
٤كٔدداٷ  ،ب ال جادديط ٸددا ظددكٶ س ٸ١حددفقوٺ بٕددكوق ،ٸددٻ  هددٳ سإودددٶ

 .(0)((...٨ياا سوحؿسٶ ټ٩اـ  ٸكهٷ ووبياٷ
يف ٌدك٪ سةټدؿٴه ٸ دف   داٶ      (9)٨٭ؿ ٜاكت  ٘ٹاٞ بم ـو سٴ دوٺ 

ل٠دديٹاٷ ئغبا٠يددٳ بددٻ ـو سٴ ددوٺ سٴددفو شبٱددٻ ٸددٻ جوودديٟ ټ٩ددوـه         
٨ٹدٻ   ،ٸىح٥دا وو  سةظوسٲ يف ٬ك٘ادة ب١دؿ ود٭وٖ سٴؿوٴدة سٴ١اٸك دة     

 antebriaٸكٰدمه يف ٌد ح  ة  
(3)     ً ذدٷ    Ucles ؼدف باٴحوودٟ مبدو ئ٬ٵدي

ٔددٷ   ٶ0137هددد/499وب١ددؿ و٨دداب لهدد  سٴ١دداٸكو ودد ة  ، ٬Cuencaوټٱددة
وهٱفس  ِاعث ش صاٴة ٔدٹٻ  ٸددٮ    ،(4)ٸؿ  ة ش صاٴة ئ  ټ٩وـه

   .Toledoبم ـو سٴ وٺ ظٱاٶ ٘ٵيٙٵة
وؼٵ٩دل سب دل يبيد      ٶ0143هدد/ 435جويف ئغبا٠يٳ بٻ ـو سٴ وٺ و ة

                                                 

 . 3/173ضغا٢ى ابّ سعَ، ( 1

غطٝ  ىل  مساعٚى بّ شٜ اهِْ٘ اهلـ٘اضٜ اهـصٜ أغـؼ زٗهـٕ يف     تطدع ٓصٖ األ( 2

َ ٗاغتٌطت ستٟ غق٘طٔا بٚس اهفُ٘ػ٘ اهػازؽ 1035ٓـ / 427طوٚطوٞ غِٞ 

َ. ِٙعط: ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، 1085ٓـ / 478ٗسوفا١ٖ األٗضبٚني غِٞ 

 . 184 -176، م 2ق

تططبٞ بِٚٔا ٗبني ًسِٙٞ أُسهػٚٞ ًّ بالز ادت٘ف  ىل اهؿٌاي اهؿطتٛ ًّ ( 3

 .107طوٚطوٞ غبعْ٘ ًٚاّلّ ، ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م

; ًؤهــف  5/243; اهقوقؿــِسٜ، قــبح األعؿــٟ،   4/207ابــّ خوــسْٗ، اهعــط،  ( 4

 .259زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م
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ويف ٠اددؿه سجىدد١ث ظددؿوؾ ئٸدداقب ٘ٵيٙٵددة ٸ ددا٫٘       ،سؾبٵ٭ددب باؾبددأٸوٺ 
 Valencia ؼدك  ٸدٻ ٌدك٪ سةټدؿٴه ٸردٳ بٵ ىدية      

ٸدا  ١دم  ٺ    ،(0)
ٸؿ  ة ش صاٴة  ِاعث ٔدٹٻ ٸ دا٫٘ ټ٩دوـه وزبدث ظٱدٷ بدم ـو       

وسوددحٹك ـٴددٯ ٘يٵددة ٠اددؿ سؾبددأٸوٺ بددٻ ـو سٴ ددوٺ سٴددفو سجىدد١ث   ،سٴ ددوٺ
ٸٻ ذدضبا دة  ٸٻ بدؾ سةټؿٴه  ل ؿ )ئٸاقجل يف ٠اؿه ظح  ٬يٳ ئټل ٸٵٯ)

ذددٷ ؼٵ٩ددل ظ٩يددؿه يبيدد    ،(3)ٶ0174/هددد467سٴددفو جددويف ودد ة   (9)((ٸ ى ددوق
سؾبٵ٭ددب باٴ٭دداؾق سٴددفو ٰدداٺ ٨حدد  ظددؿذاً ٬ٵيددٳ سؽبدد ب ٨ٕدد٧١ وددٵٙاټل         
وٌددداؿت  ٸددداقب بدددم ـو سٴ دددوٺ يف   اٸدددل وبا حددداا ٠ٵددد   دددؿ سٴ٩وټىدددو    

سٴدددفو ( ٶ0018-0165هدددد/519-458)ٸٵدددٯ ٬ٍدددحاٴة Alfonso VIسٴىددداؾن
 ٸا سٴ٭داؾق بدٻ ـو سٴ دوٺ ٨٭دؿ جٱ٩دٳ       ،(4)ٶ0185هد/478ةؾؼٳ ٘ٵيٙٵة و 

وبٵ ىدية     Santamariaٌد حٹك ة  ٴل سؾبٵٯ سٴ٭ٍدحايل سؼبّدوٲ ٠ٵد  ٸ داا    
ئـ ٰاٺ سةؼ   ١ٵٷ ئٺ شبٱ  سٴ٭اؾق يف ٌك٪ سةټدؿٴه  ٺ    Deniaوؾسټية

   .(5)ـٴٯ ويٱوٺ زبث ظبا حل
 بو٨دداب سؾبددأٸوٺ بددٻ ـو سٴ ددوٺ ؾؼددٳ ٌددك٪ سةټددؿٴه يف ؾوسٸددة ٸددٻ 

                                                 

ِٙعط اهتفاقٚى عّ اغتٚال١ املأًْ٘ بّ شٜ اهِْ٘ عوٟ بوِػٚٞ: عِاْ، زٗهٞ ( 1

 .102 -2/101اربغالَ يف األُسهؼ، 

 .259ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م( 2

  1/50أؾبار، تاضٙذ األُسهؼ، ( 3

ِٙعــط اهتفاقــٚى عــّ غــق٘ط طوٚطوــٞ ُٗٔاٙــٞ بــين شٜ اهِــْ٘: ابــّ بػــاَ،      ( 4

; ابـّ   89-84; ابّ اهلطزب٘ؽ، تـاضٙذ األُـسهؼ، م   169-4/156اهصخ ٝ، 

قطٜ، ُفح اهطٚر، ; امل 202-200األث ، األُسهؼ ًّ اهلاًى يف اهتاضٙذ، م

4/447-448. 

; اهػــاًطا٢ٛ ٗآخــطْٗ، تــاضٙذ    2/114عِــاْ، زٗهــٞ اربغــالَ يف األُــسهؼ، م   ( 5

  233اهعطب، م
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٨ااإٔددا٨ة ئ   ،سٴّددكسٞ بدد  ٬ددو  ٠ؿ ددؿب ٰٵدداا جك ددؿ سؿبيٹ ددة ٠ٵيددل  
سٴ٭اؾق بٻ ـو سٴ وٺ ٰاٺ سؾب١حٹؿ بدٻ ٠اداؾ  ٸد  ئٌدايٵية سٴدفو سټحدام       
ٔددد٧١ بدددم ـو سٴ دددوٺ وسودددحو  ٠ٵددد  ٸ١ٝدددٷ  قسٔدددياا سػب وبيدددة    

سٴوس١٬دة ئ    (0)(٬وټٱدة )وسٴٍك٬ية وسٸحؿ ټ٩وـه ٌك٬اّ ظح  ٸؿ  دة ٬وټ٭دة  
وٸدددٻ بٵ ىدددية   ٕددداً ٰددداٺ سٴىددديؿ     ، صاٴدددةسٴٍدددٹاٲ ٸدددٻ ٸؿ  دددة ش 

 Cid El Campeadorسٴٱٹايداؾوق 
 ٙٹدط باالودحعوسـ ٠ٵد  ٸ دا٫٘      (9)

  Saragosaٰٹا ٰاٺ ه اٮ ب و هدوؾ ظٱداٶ وك٬ىدٙة    ،ٌك٪ سةټؿٴه
 ،(3)ٶ0175هددد/468سٴددف ٻ لبعددوس ١٨دددا يف سالوددحيد  ٠ٵدد  ؾسټيددة ودد ة  

هدفس ٨ٕددا    ،(4)ٰٹا ج١اوټوس ٸٟ سٴىيؿ سٴٱٹاياؾوق ٴٕٷ بٵ ىدية ئٴدياٷ  

                                                 

  2/71عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، ( 1

( ٗٓ٘ فاضؽ تؿتاهٛ ًغاًط تععٍ فطتٞ ًّ اهفطغاْ اهِكاض٠، ٗأخص ظت٘ب ( 2

بعهٍٔ ببعض ًّ أدى  ؾطق األُسهؼ ٗٙػتأدط ُفػٕ ذتلأًا، ثٍ ٙهطب

 نعافٍٔ، ٗكاُت هٕ قساتٞ ًع أمحس املقتسض بّ ٓ٘ز، ثٍ ًـع ٗهـسٖ ٙ٘غـف    

املؤمتّ، ٗهعر زٗضّا كب ّا يف اهكطا، بني سلاَ بني ٓـ٘ز، ثـٍ ملـا ضأ٠ اخـتالي     

األً٘ض يف بوِػٚٞ ت٘دٕ  هٚٔا بكشبٞ املػتعني األقغط بّ ٓ٘ز ٗنطب عوٚٔا 

الَ بعس أْ عقسٗا ًعٕ ًعآسٝ تكر يف اذتكاض لا انطط أٓؤا  ىل االغتػ

َ، ٗقازض أً٘اي 1094ٓـ/ 487قاذتٕ ٗأغٚازٖ سلاَ تؿتاهٞ، ٗكاْ شهم غِٞ 

اهقازض بّ شٜ اهِْ٘، ثٍ ُقض اهكـوح ًـع أٓـاهٛ املسِٙـٞ ٗتتـى اهقانـٛ ابـّ        

دشاف اهصٜ ٗتع ًعـٕ املعآـسٝ بعـس أْ عصبـٕ سطتـّا باهِـاض، ثـٍ أًـط بـإسطاق          

غــاَ أٓوــٔا اهعــصاب، لــا انــطط اهلــج  ًــٍِٔ  ىل  مجاعــٞ ًــّ أٓــى املسِٙــٞ ٗ

َ، ِٙعـط: ابـّ   1099ٓــ/  493ًغازضتٔا، ٗمل ِٙقص شهم اه٘نـع  ال ٗفاتـٕ غـِٞ    

;  42-4/31ًٗا بعسٓا ; ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب،  5/73، 3بػاَ، اهصخ ٝ، ق

 .    238-231عِاْ، زٗي اهط٘ا٢ف، م

ًؤُؼ، اهجغط األعوٟ األُسهػٛ يف  ; 2/226عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، ( 3

 .13عكط املطابطني، م

; اهػاًطا٢ٛ ٗآخطْٗ، تاضٙذ اهعطب،  2/335عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، ( 4



077 

 Barcelonaوبكٌددٵوټة  ٠Sactillaددٻ  ٘ٹدداٞ كبٵٱددا ٬ٍددحاٴة
ومل  ،(0)

  ٭ددددف هدددددفس سٴؤددددٟ سؾبٕدددددٙك  يف ٌددددك٪ سةټدددددؿٴه ئال ؾؼدددددوٲ    
ظيددد شبٱ ددوس ب١ددؿ ِددكسٞ ٸك ددك ٸددٟ      Almoravides, Losسؾبددكسبٙ 

سٴ٭و   ٠ده ٸٻ سٴىيٙكب ٠ٵ  ٸ ا٫٘ ٌك٪ سةټؿٴه وئ٠دوبدا وال دة   
 .  (9)ٶ0190هد/484ٸكسبٙية و ة

مل جٍددك سؾبّدداؾق سؾبحددو٨كب ئ  ٸددٻ ٰدداٺ  حددو  ٸؿ  ددة ش صاٴددة يف    
وسٴددكسشط  وبددا ٰاټددث ٔددٹٻ وال ددة ٌددك٪ سةټددؿٴه  ،سٴ١اددؿ سؾبكسبٙددي

٨ٱدداٺ  ،سٴددفو جوالهددا ب١ددؿ سٴ٩ددحط سؾبكسبٙددي ٠ددؿؾ ٸددٻ سٴ٭دداؾب سؾبددكسبٙ  
 وؿبٷ سٴ٭ا ؿ  بو ٠اؿ س  فبٹؿ بٻ جا٩ٌ  سٴفو  قوٵل  وود٧ بدٻ   

سٴراټي ئ  سةټؿٴه وسٴدفو جدو  بٵ ىدية وٸكودية     جا٩ٌ  ب١ؿ شوسله 
ومل جٍددك سؾبّدداؾق سؾبحددو٨كب ئ  ٸددؿب ب٭ددا  فبٹددؿ بددٻ      ،(3)وجوسب١اٹددا

ئال  ٺ سؾبّاؾق ـٰكت  ٺ  با بٱك ئبدكسهيٷ بدٻ جدا٨ٵوت     ،جا٩ٌ  ه اٮ
سؾبىويف ٰاٺ ظاٰٹاً ٠ٵ  ٸكوية و ٬اٴيٹاا ٸٻ ٬اٳ ٠ٵدي بدٻ  وود٧    

 .  (9)ٵ  بٵ ىية٠ (0)وسةٸ  ٸمؾيل ،(4)بٻ جا٩ٌ 
                                                                                                

 .234م

ــاٜٗ، بطؾــوُ٘ٞ بــني اهِكــطاُٚٞ ٗاربغــالَ، م    ( 1 ــسضٗٙـ ٗاهعوٚ ;  131-130اه

 . 250اهػاًطا٢ٛ ٗآخطْٗ، تاضٙذ اهعطب، م

; عِــاْ، زٗهــٞ اربغــالَ يف األُــسهؼ،   100 -99/ 2ؼ، أؾــبار، تــاضٙذ األُــسه ( 2

 .253; اهػاًطا٢ٛ ٗآخطْٗ، تاضٙذ اهعطب، م 2/247-248

;  192; ًؤهف زتٔ٘ي، ًفاخط اهطبط، م 4/143ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، ( 3

  1/50ابّ ارتطٚر، اذتوى امل٘ؾٚٞ، 

ــّ أبــٛ ظض،، األُــٚؼ املطــطب، م   ( 4 ٞ   161اب ;  1/221، ; ابــّ ارتطٚــر، اربساطــ

; ًؤُؼ، اهجغـط األعوـٟ األُسهػـٛ يف     192ًؤهف زتٔ٘ي، ًفاخط اهطبط، م

 .3/75; عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ،  22عكط املطابطني، م
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 (3)ٶ ٬حدٳ سةٸد  ٸدمؾيل يف ٸوسشادة ٸدٻ سٴ ّداق       0004هد/518ويف و ة
٨ؽٵ٩ل  بو بٱك بدٻ ئبدكسهيٷ بدٻ جدا٨ٵوت ظاٰٹداً ٠ٵد  سٴٍدك٪ سةټؿٴىدي         

ٶ 0004هدد/ 518ئال  ٺ سةؼ   ِيب يف ٸوسشادة ٸدٟ ٬دوست  بكٌدٵوټة ود ة     
٨ؽٵ٩ل  بو ئوعا٪ ئبدكسهيٷ بدٻ  وود٧ بدٻ      ،وجويف ب١ؿ و ح  ٸٻ ـٴٯ

ٶ شيٍدداً ٰددا سً ظٍددؿ ٴددل  هددٳ  0091/ هددد504سٴددفو ٬دداؾ ودد ة  ،(4)جاٌدد٩ 
Cutandaوباٴ٭ك  ٸٻ ٰح دؿب  ،ٌك٪ سةټؿٴه

سٴح٭د  ٸدٟ سٴ ّداق  يف     (5)
ٸ١كٰة ظاٸية ه مٶ سؾبىٵٹوٺ ؼدؿبا ذبمٌبة ٰدا ب ود٭ٗ ؼدؿبدا سٴ١ؿ دؿ     

 .  (6)ٸٻ ٠ٵٹا  ٌك٪ سةټؿٴه سٴف ٻ ؼكشوس ٴٵصااؾ
ٌدك٪ سةټدؿٴه سٴ٭ا دؿ سؾبكسبٙدي      ٶ ٰداٺ ٠ٵد   0098هدد/ 593ويف و ة

 ؿق بٻ وق٬ا  وٰاٺ ٸ٭كه يف ٸكوية سٴفو جّؿ  ؿبصوٶ ٬وست سؾبٵٯ 

                                                                                                

( ٓ٘ األً  أب٘ ستٌس ًعزهٛ بّ غوِلاْ ابّ عٍٓ  أً  املطابطني ٙ٘غف بّ ( 1

    ٞ ٓــ/  495غـِٞ   تاؾقني ٗأسس كباض تازتٕ، متلّ ًـّ اغـ دا، ًسِٙـٞ بوِػـٚ

ــٕ عوــٟ        1101 َ، كٌــا تــاز عــسٝ محــالت عػــلطٙٞ نــس اهِكــاض٠ ًِٔــا محوت

َ اهــ  اغتؿــٔس فٚٔــا، ِٙعــط: ابــّ اهقطــاْ، ُعــٍ 1114ٓـــ/ 508تؿـتاهٞ غــِٞ  

 .  4/190; ابّ خوسْٗ، اهعط،  74ادتٌاْ، م

 اهـــسضٗٙـ ٗاهعوٚـــاٜٗ، بطؾـــوُ٘ٞ بـــني اربغـــالَ; 4/190ابــّ خوـــسْٗ، اهعـــط،  ( 2

  143مٗاهِكطاُٚٞ، 

 .74ابّ اهقطاْ، ُعٍ ادتٌاْ، م( 3

 ;  27ًؤُؼ، اهجغط األعوٟ األُسهػٛ يف عكط املطابطني، م( 4

ٗٓــٛ بوــسٝ ًــّ سٚــع زٗضتــٞ ًــّ عٌــى غطتػــطٞ ٗعوــٟ غــتني ًــٚال ًِٔــا،          ( 5

  2/264اربزضٙػٛ، ُعٓٞ املؿتاق، 

ِٙعــط عــّ ًعطكــٞ كتِــسٝ: ابــّ األثــ ، األُــسهؼ ًــّ اهلاًــى يف اهتــاضٙذ،  ( 6

، 8; ابّ االباض، ًعذٍ أقشاب اهقانٛ أبٛ عوٛ اهكـسيف، م  256-255م

;  25/285; اهــصٓ ، تــاضٙذ اربغــالَ،  4/308; ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــطب،  56

 .92-2/91املقطٜ، ُفح اهطٚر، 
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-Alfonso el Batallador(499سةق٤ددوټي سٴ٩وټىددو سةوٲ سحملدداق    
يف ٸو١٬دددة سٴ٭د٠دددة ٠ٵددد  ٸ٭كبدددة ٸدددٻ شم دددكب    ( ٶ0034-0015هدددد/599

ش ددو  بٵ ىددية وٍبدداٲ ش صاٴددة ٸ ددم سؾبىددٵٹوٺ ٨ياددا   Alciraٌدد٭ك
ذددٷ  ،(0)مٌبددة ٰددا ب و٨٭ددؿوس ؼدؿبددا  ٴددو٦ ٸددٻ سٴ٭حٵدد  وسةوددك        ذب

سوددح٥ٳ سٴ ّدداق  ـٴددٯ سالټٱىدداق ٨ااطبددث ٬ددوب ٸ دداٷ ٸ ددا٫٘ ئ       
 .  (9)سػب و  ٸٻ بٵ ىية وسٰحىعوس ٸا وشؿوس

ب١دؿ و٨داب   ( بٵ ىدية وٸكودية وجوسب١اٹدا   )ذٷ جو  ٸ ا٫٘ ٌك٪ سةټؿٴه
ٮ ٸدٟ  هدايل ٌدك٪    سٴدفو سٌدع   (3) ؿق بٻ وق٬ا   بو لٰك ا يبي  بٻ ٤اټيدة 

ٶ سٴفو شبٱدٻ ؼدؿبدا   0033هد/598و ة  Fragaسةټؿٴه يف ٸ١كٰة ئ٨كس٤ة
و٬حددٳ   Aragonسٴ٭ا ددؿ سؾبكسبٙددي ٸددٻ زب٭يدد٫ ټّددك ودداظ٫ ٠ٵدد   قس٤ددوٺ 

وسوددحٹك يبيدد  بددٻ ٤اټيددة وسٴيدداً ٠ٵدد  ٌددك٪    ،(4)ٸٵٱاددا سٴ٩وټىددو سحملدداق  
 .  (5)سةټؿٴه ٴ١ؿب  ٠وسٶ ٰاٺ سٴٙابٟ سػبااؾو هو سٴ٥اٴب ٠ٵياا

ويف وبا ة ٠٭ؿ سٴردذي ات ٸدٻ سٴ٭دكٺ سٴىداؾن سؿبصكو/سٴرداټي ٠ٍدك      

                                                 

 .154-152ابّ اهقطاْ، ُعٍ ادتٌاْ، م( 1

 .3/120 ; عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، 154ابّ اهقطاْ، ُعٍ ادتٌاْ، م( 2

; ابــّ األثــ ، األُــسهؼ ًــّ اهلاًــى يف   234ابــّ اهقطــاْ، ُعــٍ ادتٌــاْ، م( 3

; ابــّ ارتطٚــر،   192; ًؤهــف زتٔــ٘ي، ًفــاخط اهطبــط، م   359اهتــاضٙذ، م

; ٗعتٟٚ بّ لاُٚٞ أسس كباض تازٝ املطابطني ُؿأ يف تططبٞ  4/156اربساطٞ، 

  ُ اطـٞ تـ٘يف بٔـا    ٗاؾ ن يف ًعطكٞ  فطالٞ ٗت٘ىل ؾطق األُسهؼ ًـسٝ ثـٍ لط

 .302-4/300َ، ِٙعط: ابّ ارتطٚر، اربساطٞ، 1148ٓـ/543غِٞ 

; ابـّ   248-234ِٙعط عّ ًعطكٞ  فطالٞ: ابّ اهقطاْ، ُعٍ ادتٌـاْ، م ( 4

ــاضٙذ، م  ــاضٙذ  360-359األثـــ ، األُـــسهؼ ًـــّ اهلاًـــى يف اهتـ ; اهـــصٓ ، تـ

 . 42-36/41اربغالَ  ،

 .3/151عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، ( 5
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سؾبدديدؾو بددؿ ت ق دداض سٴرددوقب ٠ٵدد  سؾبددكسبٙ  جددؿ  يف  ٤ٵددب ٸ ددا٫٘         
سةټؿٴه وـٴٯ ٴ٩١ٕاٷ بىاب سؿبدمس ٷ سٴٱدا ب سٴدا ؼب٭دث ذبدٷ ٠ٵد        

٨اوددح٭ٳ يف  ،(0)يف بدددؾ سؾب٥ددك    Almohades, Los  ددؿو سؾبوظددؿ ٻ 
 ،و ِاط  ٸ  ٌك٪ سةټدؿٴه ٰٵدل   (9)ٻ ٠ياٌْك٪ سةټؿٴه ٠اؿ س  ب

وسوددح٭ك هددو يف ٸكوددية وش١ددٳ ِدداكه ٠اددؿ س  بددٻ ودد١ؿ بددٻ ٸددكؾټيً   
ويف ٸ دداوقب ـٰيددة ٸددٻ سبددٻ    ،(3)ٶ0045هددد/٠541ٵدد  بٵ ىددية وـٴددٯ ودد ة   

و ١ٵدٳ  ظدؿ    ،(4)٠ياْ  ٠ٵٻ سټٕوس ه زبث وٵٙة وي٧ سٴؿوٴة بٻ هوؾ
ودٵٙة سبدٻ هدوؾ    سٴااظر  واب سټٕوس  سبٻ ٠ياْ وسبٻ ٸكؾټيً زبدث  

ؾبددا البددٻ هددوؾ ٸددٻ ٌدداكب ٰوټددل وددٵيٳ  وددكب بددم هددوؾ ظٱدداٶ وك٬ىددٙة 

                                                 

ِٙعط اهتفاقٚى عّ اهكطا، بني املطابطني ٗامل٘سسّٙ ستٟ زخ٘ي األخ ّٙ ( 1

َ: ابـّ األثـ ، األُـسهؼ ًـّ اهلاًـى يف اهتـاضٙذ،       1146ٓــ/  541ًطاكـ غِٞ 

 .355-330م

ٓ٘ أب٘ ستٌس عبس اهلل بّ عٚاض ٗقفتٕ املكازض إُٔ أسس األعٚاْ اهكاذتني ( 2

ىل اهجغط األعوٟ األُسهػـٛ يف  اؾتٔط عطٗبٕ هوِكاض٠ يف ؾطق األُسهؼ ٗت٘

ــ٘يف بعــــس   ــطابطني ٗتــ ــس املــ ـــ/ 540أٗاخــــط عٔــ ــٛ، املعذــــر، 1145ٓــ َ، املطاكؿــ

ــٞ اهػـــ ا١،   147-146م ــاض، اذتوـ ــّ األبـ ; اهـــصٓ ، غـــ  أعـــالَ   2/219; ابـ

 .15/63اهِبال١، 

ــٞ اهػــ ا١،   ( 3 ــاض، اذتو ــّ االب ــطابطني    2/219اب ــٞ امل ; زُــسف، األُــسهؼ يف ُٔاٙ

 .3/356; عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ،  92، مًٗػتٔى امل٘سسّٙ

ٓ٘ أمحس بّ ٙ٘غف بّ ٓ٘ز غوٚى أغطٝ بين ٓ٘ز، فبعس غـق٘ط غطتػـطٞ   ( 44

اُتقى  ىل سكّ ضٗطٞ ثٍ ختوٟ عِٔا ملوم تؿتاهٞ ٗعاف يف كِفٕ، ٗكاْ 

املوم اهقؿتاهٛ ٙػتعٌوٕ يف بعض املِاطق ُٚابٞ عِٕ، فٌوم دٚاْ ًٗطغٚٞ، 

اهقؿتاهٛ ٗساضبٕ ٗغقط ؾٔٚسا يف ً٘تعٞ اهبػٚط تطب ثٍ ختوٟ عّ املوم 

; اهــصٓ ، غــ  أعــالَ     252-2/251دِذاهــٞ، ابــّ االبــاض، اذتوــٞ اهػــ ا١،     

 .449-14/448اهِبال١، 
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 .  (0)٨ٕدا ٠ٻ  ټل ٰاٺ جاب١اً ٴٵ ّاق  ٸا  ١م زبييؿ ٸ ا٘٭اٷ
ذٷ سج٫٩ سٴٙك٨اٺ  ٠ده با٠دٺ سٴاي١ة ٴٵؽد٨دة سٴ١ااودية وـٴدٯ يف    
فباوٴة ٸ اٷ إ٩ٔا  ٩ِة سٴٍك٠ية ٠ٵد  ظٱٹادٷ وٰىدب ج١دا٧٘     

ودددٸي ٸ١اددٷ يف ٸوسشاددة سٴ ّدداق  ب١ددؿ  ٺ ٨٭ددؿ      سٴددك و سٴ١دداٶ سإ 
سؾب٥ددك  سإودددٸي وشددوؾ ؾوٴددة ٰدد   ٸاابددة ٨يددل يف وبا ددة سؾبددكسبٙ   

ذدٷ سج٩د٫   ))0 ٨٭دؿ  ٌداق سٴدفهيب ئ  ـٴدٯ ب٭وٴدل      ،وٸىحاٳ سؾبوظؿ ٻ
 ،(9)سبٻ ٠ياْ وسبٻ هوؾ ٠ٵ  سودٷ سؽبد٨دة ةٸد  سؾبدإٸ   سٴ١ااودي     

و ٺ  "قظبدددل س "ْو ٺ سٴ ٝدددك يف سػبيدددوي وسةٸدددوسٲ البدددٻ ٠يدددا   
وبددفٴٯ  ِدداط ٌددك٪ سةټددؿٴه جاب١دداً سغبيدداً   (3)((سٴىددٵٙة البددٻ هددوؾ

 .  ٴٵؽد٨ة سٴ١ااوية يف ب٥ؿسؾ
  ٸدة  ِدٵعا   ٸدٻ )ٰاٺ ٠اؿ س  بٻ ٠ياْ ٰٹا و٩ِل سؾبكسٍٰدي) 

 ـبا  ٰاٺ  ټل  ِعابل ٸٻ وسظؿ ٤  ٠ٻ بٵ٥م ،وؼياقهٷ فبٹؿ
 ،ؾٸ١دة  و ودك٠اٷ  ا٬َّٵاد  سٴ ان  ق٪ ٰاٺ  ټل  ٸكه ٠صا ب ٸٻ ،سٴؿ٠وب

 ،بٙدٳ  ٴ٭دا ه   ىدحٙيٟ  وال  ظدؿ  ٴدل   ٭دوٶ  ال ودظل و ؼف قٰب ٨اـس
 سبدٻ  هفس0 ٬اٴوس قس حل ق وس ئـس ،٨اقن دبا ة وظؿه  ١ؿوټل سٴ ّاق  ٰاٺ

 سٴ١دؿو  ٠ داا  وؾ٨دٟ  سػبادات  جٵدٯ  س  ٨عٹد   ٨داقن  ٸا دة  هفه ٠ياْ
 سٴ ّداق   ِدؿوق  يف سؿبياة ٸٻ ٴل وسټحٍك ،سٴّا  سٴكشٳ هفس ب ٰة

ْ  سبدٻ  و ٬داٶ  ،سٴادؾ ٠ٻ قؾهٷ اٸ ٛ  سةټدؿٴه  بٍدك٬ي  هدفس  ٠يدا  يب٩د
                                                 

 .81دابط، بِ٘ ًطزُٚـ ٗزٗضٍٓ اهػٚاغٛ ٗاهعػلطٜ يف األُسهؼ، م( 1

ٓــ/  555 -530)كاْ يف بغساز آُـصان ارتوٚفـٞ اهعباغـٛ املقتفـٛ ألًـط اهلل     ( 2

 .521-516َ (، اهػٚ٘طٛ، تاضٙذ ارتوفا١، م1135-1160

 .14/448غ  أعالَ اهِبال١، ( 3



082 

 .  (0)((جويف  ٺ ئ  ٠ اا و فوؾ سٴادؾ جٵٯ
وب١ؿ ٴ٭ا  سبٻ ٠يداْ وسبدٻ   ( ٶ0045هد/541)٩٨ي ټ٩ه سٴى ة  ٠ده

وس٨دد٫  ٺ هدداشٷ سٴ ّدداق   ظددوسل ٌددا٘اة سٴوس١٬ددة ئ  سٴٍددٹاٲ   ،هددوؾ
٨ؽدكز   ،ٷ٨دحعٹه سبدٻ ٠يداْ ٴٵ٭دا ا     ،سٴٍك٬ي ٸٻ ٸؿ  ة ش صاٴدة 

ٸٟ ودي٧ سٴؿوٴدة بدٻ هدوؾ و٠ادؿ س  بدٻ ٸدكؾټيً وظدؿخ سٴٵ٭دا  يف          
بىيٗ ٸؿ  ة ش صاٴدة ٨ٱاټدث سؿبمٌبدة ٠ٵد  سؾبىدٵٹ  و٬حدٳ ٨يادا سبدٻ         

 ْ وزبدؿخ سٴدفهيب ٠دٻ     ،(9)هوؾ و٠اؿ س  بٻ ٸكؾټيً ولبا سبٻ ٠يدا
 ٨ٱٹ دوس  ،وسٴدكوٶ  مبدٻ  ٨اٴح٭ي دا .. .))0 و  سؾب١كٰة ٠ٻ  ظؿ سٴكوسب ٬اٲ

 وو٬ددٟ ،سةٴ٩دد  مبددو ومبددٻ ، ال٦  قب١ددة ٴ ددا وٜاددك ،اقن٨دد  ٴ٩ددي ٴ ددا
 مبددو سٴددكوٶ وٸددٻ ،ٸةددة ودداٟ مبددو بٵ ىددية  هددٳ ٸددٻ ٨ٹددات ،سؼبددك 

 سبدٻ  ٨رادث  ،هدوؾ  سبدٻ  و٨ك  ،٠ياْ سبٻ ٠ٻ ٸكوية  هٳ و٨ك  ،سةٴ٧
 ،ٰٹي داٷ  ؼدكز  ٴٱدٻ  ،سٴدكوٶ  وسټٱىدكت  ،٨اقن ٸةة مبو يف ٠ياْ

 بدٻ  س  ٠ادؿ  ٹدؿ فب  بو سةٸ  وسوحٍاؿ ،ٌؿ ؿ بأن ب١ؿ ٨اټٱىكټا
 سبدٻ  ظي ةدف  ٨ٍد٫  ،ٸكؾټيً بٻ و ظبؿ ،٠ياْ سبٻ ِاك ٸكؾټيً

 ،ش صاٴدة  ٸؿ  دة  وِدٳ  ظحد   ٌد٭ك  وبدك  وشدال  ،سٴدكوٶ  ووٗ ٠ياْ
  هٵداا  وسوحاٍك ،ٸكوية وؾؼٵ ا ،هوؾ سبٻ و٨٭ؿټا ،ئٴيل سٴ٩ٳ وجوِٳ
٨ٱاټددث سؿبمٌبددة يف  ،(3)((٠يدداْ بددٻ س  ٠اددؿ سجملاهددؿ سؾبٵددٯ بىدددٸة

                                                 

 .154املعذر، م ( 1

 ;  252-2/251ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، ( 2

 ال أُـٕ تـاي:  ُٔـا ٗتعـت يف غـِٞ بهـع ٗثالثـني         14/449غ  أعـالَ اهِـبال١،   ( 3

 ٗمخػٌا٢ٞ. 
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  .  بة ٌؿ ؿب ٴٵٹىٵٹ  يف ٌك٪ سةټؿٴهٸو١٬ة ش صاٴة ٔك
ب١ؿ ٸ٭حٳ سبٻ هدوؾ  ٠ٵدٻ ٠ادؿ س  بدٻ ٠يداْ سٴدؿ٠وب ٴ ٩ىدل يف        

 ،ټا ااً ٠ ل ئ  ٸكودية  (0)بٵ ىية و قوٳ فبٹؿ بٻ و١ؿ بٻ ٸكؾټيً
وسٸحددؿ ټ٩ددوـ سبددٻ ٠يدداْ ٴيٍددٹٳ ٸ١ٝددٷ ٸ ددا٫٘ ٌددك٪ سةټددؿٴه ٸددٻ  

ة ش صاٴددة ٸددا  ١ددم  ٺ ٸؿ  دد (9)بٵ ىددية ٍبدداالً ئ  ٬ك٘اش ددة ش وبدداً 
ئال  ٺ سبدٻ ٠يداْ مل  ٵادد ٘دو دا ئـ  ِديب       ،ٰاټث ٔٹٻ ټ٩دوـه 

 سبدٻ   ٺ)ئـ  ٌاق سٴفهيب  ٺ ) ،بىاٷ يف  ظؿ ٸوسشااجل ٸٟ سٴ ّاق 
 ،سؾبّدا٦  سټ٩ّٳ ٨ٵٹا ،سؾبىٵٹوٺ وسټحّك ،سٴ ٌٵوټي سٴح٭  ٠ياْ
 ومبددو ،ؾق٠ددل ٸددٻ ٠يدداْ سبددٻ وربددكؾ ،ٴيٍددكبوس سؾبددا  سؾبىددٵٹوٺ ٬ّددؿ

ْ  سبدٻ  ٨اٴح٩دث  ،سؾبدا   ٠ دؿ  ٤ابدة  يف وٶسٴدك  ٸدٻ  ٸةة سؽبٹه  ئ  ٠يدا
                                                 

غعس بّ ستٌس بّ غعس ادتـصاًٛ بـّ ًـطزُٚـ،    ٓ٘ أب٘ عبس اهلل ستٌس بّ ( 1

ْ بعض بطْ٘ أ  ىلٗأؾاض ابّ سعَ ، ْ ابّ ًطزُٚـ دصاًٛأ ٗشكط ابّ األباض

ِٗٙفٛ فطاُجٚػل٘ ك٘زٙطا ُػبٕ اهعطبـٛ ٗٙـطدح أُـٕ    ، دصاَ غلِت األُسهؼ

، تبـى اهفـتح   ؾبٕ دعٙطٝ أٙب ٙاادتاهٚٞ اهبٚعُطٚٞ اه  كاُت يف   ىلٙع٘ز 

 =لطُاطٞ  ىل٘شٖ عوٟ ؾطق األُسهؼ ٗساٗي اه٘ق٘ي ٗتس متلّ ًّ بػط ُف

ّٙ اهـصّٙ ٓعًـٖ٘ عـسٝ ًـطات، فوٌـا أسـٓؼ يف ُفػـٕ        سُٕ اقطسَ بامل٘سـ    ال=

ٙعق٘ب ٙ٘غف بّ عبس املؤًّ ٗظٗز ابِتٕ  ااههعف قاحل خوٚفٞ امل٘سسّٙ أب

ٙ٘غف بّ   ىلٗظٗز ابِتٕ اهجاُٚٞ ظا٢سٝ ، ٙعق٘ب بّ ٙ٘غف امل٘سسٜ  ىلقفٚٞ 

َ، ِٙعط: ابّ سعَ، مجٔطٝ أُػاب اهعطب، 1171ٓـ/ 567ٗت٘يف غِٞ  ،عبس املؤًّ

; ٗعّ اذتطٗب  233( م1ٗٓاًـ ) 2/232; ابّ األباض، اذتوٞ اهػ ا١،  421م

ــاضٙذ املــّ         ــّ ًــطزُٚـ ٗامل٘ســسّٙ ِٙعــط: ابــّ أبــٛ قــاسر اهكــالٝ، ت بــني اب

; ابّ أبٛ ظض،، اهطٗض  177; املطاكؿٛ، املعذر، م 196-187باربًاًٞ، م

; دابط، بِ٘ ًطزُٚـ  74 -2/70; ابّ ارتطٚر، اربساطٞ،  249هقططاؽ، ما

 .58-41ٗزٗضٍٓ اهػٚاغٛ ٗاهعػلطٜ يف األُسهؼ، م

; زُسف، األُسهؼ يف ُٔاٙٞ املطابطني  3/364عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، ( 2

 .94ًٗػتٔى امل٘سسّٙ، م
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 ٨دأؼكز  ،ٜادكه  ٨٭داق  يف وداٷ  ٨صا ه ،باٴ اٳ سٴكوٶ سقٸوس  ٺ  ِعابل
 ،سٴ ؽداٞ   ِدا   ٬دؿ  باٴىداٷ  وئـس ،ٸةة سؽبٹه  وٴةٯ ٬حٳ ب١ؿ ٸ ل

 سؾبىدٵٹوٺ  ووشدؿ  ،ود     قبٟ ئ اها وال حل ب١ؿ وجويف ،ٸكوية ٨وِٳ
ٶ ٨ع ٹدٳ  0047/هدد 549ٸدٻ ود ة  وٰاٺ ٸ٭حٵل يف قبيٟ سةوٲ  ،(0)((ٴ٩٭ؿه

 .  (9)ئ  بٵ ىية وؾ٨ٻ ذبا
ؼٵ٧ سبٻ ٠ياْ يف ل٠اٸة ٌك٪ سةټؿٴه ټا ال فبٹؿ بٻ ود١ؿ  

و٬يدٳ ئٺ   ،بٻ ٸكؾټيً سٴفو سؾ٠   ٺ سبٻ ٠ياْ هو ٸٻ  وِ  ٴل
ذددٷ سوددحٙاٞ سبددٻ ٸددكؾټيً ب١ددؿ ٸددؿب  ،(3) هدٳ بٵ ىددية هددٷ ٸددٻ بددا ١وه 

سةټدؿٴه ٸدٻ   وشيمب ٸدٻ ئظٱداٶ وديٙكجل ٠ٵد  ٸ١ٝدٷ ٸ دا٫٘ ٌدك٪        
وٸ داا  ) ش وباً Lorcaٍباالً ظح  ٬ك٘اش ة وٴوق٬ة Tortosa٘ك٘وٌة

 .  (4)و٤ؿس ويؿ سؾب ٙ٭ة بد ٸ الٞ( ٸؿ  ة ش صاٴة
      ْ ئـ ٰدو ٺ   ،سؼحٵ٩ث وياوة سبدٻ ٸدكؾټيً ٠دٻ وداب٭ل سبدٻ ٠يدا

ج٩اةات و٠د٬ات وٵٹية ٸدٟ سٴ١ؿ دؿ ٸدٻ سٴدؿو دت سٴ ّدكسټية ٸدٻ       
سٴ٥دددكْ ٸدددٻ ـٴدددٯ سٴحعدددوٲ وٴ١دددٳ  ،(5)ؾسؼدددٳ سةټدددؿٴه وؼاقشادددا

 ٔدد٧ ئ  ـٴددٯ  ،سٴىياوددي هددو جددأٸ  ظددؿوؾ ئٸاقجددل ٸددٟ سٴ ّدداق   
ٴدفٴٯ بداؾق ب١٭دؿ     ،وشوؾ سؽبٙدك سؾبوظدؿو سٴدفو ٰداٺ  ادؿؾ ظدؿوؾه      

                                                 

 .15/63غ  أعالَ اهِبال١، ( 1

 . 2/232هػ ا١، ابّ االباض، اذتوٞ ا( 2

 .2/234; ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ ، 2/232ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١، ( 3

ــسهؼ،  ( 4 ــالَ يف األُـ ــٞ اربغـ ــاْ، زٗهـ ــٍ   3/367عِـ ــطزُٚـ ٗزٗضٓـ ــ٘ ًـ ــابط، بِـ ; دـ

; زُسف، األُسهؼ يف ُٔاٙٞ املطابطني  84اهػٚاغٛ ٗاهعػلطٜ يف األُسهؼ، م

 .94ًٗػتٔى امل٘سسّٙ، 

 . 443-1/442; املقطٜ، ُفح اهطٚر، 4/171اهعط،  ابّ خوسْٗ،( 5
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 Ramon ٸ١اهددؿب ِددٵط ٸددٟ  ٸدد  بكٌددٵوټة قسٸددوٺ بددكلب  سٴكسبددٟ      

Berenguer V(595-557  /ٶ0060-0031هدد)    ٰٹدا   ،ؾبدؿب  قبدٟ ود وست
 Alfonso Raimundes (591سٴ٩وټىو سٴىدابٟ   ٠٭ؿ ٸ١اهؿب  ؼك  ٸٟ

وٰداٺ  دإؾو ٴٱدٳ ٸدٻ سٴٙدك٨        ،ٸٵٯ ٬ٍحاٴة (ٶ0057-0096هد/559-
و٬دؿ  ٌداق ئ  ـٴدٯ سبدٻ سؽبٙيدب       ،ٔكس ب ٰا ب  قهد٫ ذبدا سٴك٠يدة   

 سالظحٹدا   ئ  ب ٩ىدل  وسالټ٩دكسؾ  ،سػبٹا٠دة  ٠ٻ سؽبكوز و ػبأه))0 ب٭وٴل
 ِددداظب ٨ّدددا  ،ٷبٙوس٤يحدددا وسالودددح١اټة ،وٸّددداټ١حاٷ ،باٴ ّددداق 

 ، ؼددك  ٠ٵدد  ٬ٍددحاٴة ٸٵددٯ وِددا  ،ٔددك اة ٠ٵدد   ٸددكه ةوٲ بكٌددٵوټة
 ٸددٻ ػبيٍددل وسبح دد  ،ٸر٭دداٲ  ٴدد٧ عبىدد  سٴىدد ة يف ؿبددٷ  اددفٲ ٨ٱدداٺ

 ةقلس٪ بك٠ي حددل و شعدد٧ ،ٴٵؽٹددوق وظاټددات ٸ١ٵوٸددات ٸ ددالٲ سٴ ّدداق 
 .  (0)((...وذ٭ٵث سؾب٥اقٶ بدؾه يف ١٨ٝٹث ،ٸ اٷ بل سوح١اٺ ٸٻ

بكٌدٵوټة ٬دؿ سودح٥ٵوس وياودة سٴىدٵٷ سٴدا ٠٭دؿوها         و اؿو  ٺ ټّداق  
 ً و ؼددفوس بدداٴح٩ك٢ ؾبااطبددة سؾب ددا٫٘  ،ٸددٟ فبٹددؿ بددٻ ودد١ؿ بددٻ ٸددكؾټي

 Almeriaوٸ دداا ٸؿ  ددة سؾبك ددة   ،سةټؿٴىددية سٴوس١٬ددة زبددث ټ٩ددوـ سؾبددكسبٙ   
 هدفه  يف))0 و٬دؿ ٠ٵد٫ سبدٻ سةذد  ٠ٵد  ـٴدٯ ب٭وٴدل        ،(9)ٶ0047هدد/ 549ود ة 

 ،سةټددؿٴه ٸدٻ  سؾبك ددة ٸؿ  دة  سٴ٩ددكټس ظّدك  ،سةو  طبدداؾ  يف ،سٴىد ة 
 ذبددددا سٴ٭حددددٳ و ٰرددددكوس ،٠ ددددوب ٨ٹٵٱوهددددا ،وحبددددكسً بددددكسً ٠ٵياددددا ؤدددي٭وس 

 .  (3)((...،وسٴ اب

                                                 

 . 72-2/71اربساطٞ، ( 1

; املقطٜ، ُفح اهطٚر،  1/52; ابّ األباض، اهتلٌوٞ،  147املطاكؿٛ، املعذر، م( 2

4/461 . 

; مل تػــتٌط ًسِٙــٞ املطٙــٞ طــ٘ٙاّل  364األُـسهؼ ًــّ اهلاًــى يف اهتــاضٙذ، م ( 3
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ٌص١اٷ هدفس سةٸدك ٠ٵد      ،وب١ؿ و٭وٖ ٸؿ  ة سؾبك ة بيؿ سٴ ّاق 
وشبٱ دوس ٸدٻ سٴىديٙكب     ،ٸااطبة ٸؿ  ة ٘ك٘وٌة سٴ٭ك اة ٸٻ بكٌدٵوټة 

ٙ   ،(0)ٶ0048هد/ ٠543ٵياا و ة ث ٸؿ  دة القؾب بيدؿ سٴ ّداق     ٰٹدا ود٭
ب١ددؿ  ٺ جوشاددث ظبٵددة  ،ب٭يدداؾب قسٸددوٺ بددكلب  سٴكسبددٟ  ٸدد  بكٌددٵوټة 

٨ٕددا ٠دٻ    ،وظدوٲ ٸىدصؿها سة٠ٝدٷ ئ  ٰ يىدة     ،(9)٠ىٱك ة ئٴياا
وبىدد٭وٖ هددفه سٴ٭وس٠ددؿ سإودددٸية يف     ،(3)ٸىدداشؿ سؾبؿ  ددة سةؼددك   

ب ٸ ٙ٭ددة سٴر٥ددك سة٠ٵدد  سةټؿٴىددي يف   ددؿو سٴ ّدداق  ٨٭ددؿ سټحدداث وددياؾ   
٨٭دؿ ٰاټدث هدفه سٴ٭وس٠دؿ ؼأد١ة البدٻ ٸدكؾټيً ٸددٻ         ،سؾبىدٵٹ  ه داٮ  

ئال  ٺ سبٻ ٸكؾټيً مل  ىدحٟٙ  ٺ يبٹيادا    ،سٴ اظية سالغبية ٠ٵ  سة٬ٳ
ئـ ٰاٺ ٴل سقجااٖ ِدؿس٬ة وهؿټدة ٸدٟ سٴٱوټدث قسٸدوٺ بدكلب         ، و   صؿها

وٸددٻ  ،(4)وهددو ٸددا يبددوٲ ؾوٺ  و فباوٴددة إټ٭اـهددا ،سٴكسبددٟ  ٸدد  بكٌددٵوټة
ك  ٰدداٺ سٴددؿ٨اٞ ٠ددٻ هددفه سٴ٭وس٠ددؿ سٴ ا يددة سٴوس١٬ددة يف ٬ٵددب        شاددة  ؼدد 

وٴ١دٳ هدفس    ،سةقسٔي سٴ ّكسټية  ١دؿ ٠ٹددا ِد١ااً ٸدٻ سٴ اظيدة سٴ١ٹٵيدة      
 ،سةٸددك ٬ددؿ  شدد  سبددٻ ٸددكؾټيً ئ  ٠ددؿٶ ئبددؿس   و فباوٴددة إټ٭اـهددا       

ٰٹدا  ټدل ؾؼدٳ     ،الويٹا و ٺ ئٸاقجل سٴا ٌٱٵاا ال جدمسٲ ظؿ ردة سٴ١ادؿ   
                                                                                                

ٓـ/ 552اعٔا ًّ تبى امل٘سسّٙ غِٞ بأٙسٜ اهِكاض٠،  ش غطعاْ ًا مت اغ د

; غــامل، تــاضٙذ ًسِٙــٞ املطٙــٞ  1/271َ، ِٙعــط: ابــّ ارتطٚــر، اربساطــٞ، 1157

 .  97اربغالًٚٞ، م

; ابــّ اهــ٘ضزٜ، تــاضٙذ ابــّ  365ابــّ األثــ ، األُــسهؼ ًــّ اهلاًــى يف اهتــاضٙذ، م  ( 1

ّ ارتطٚر، اربساطٞ، 1/68اه٘ضزٜ،  ّ اهػباط، قسق األخباض،2/126; اب  . 1/89 ; اب

; زُـسف،   370، م1هوتفاقٚى ِٙعـط: عِـاْ، عكـط املـطابطني ٗامل٘سـسّٙ، ق     ( 2

; اهعوٚــاٜٗ، اذتٌــالت اهكــوٚبٚٞ عوــٟ   115األُــسهؼ يف ُٔاٙــٞ املــطابطني، م

 . 134-133األُسهؼ، م

 . 115عِاْ، اآلثاض األُسهػٚٞ اهباتٚٞ، م( 3

 .3/370عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، ( 4
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سٴددا جوٴددث  ٸددوق  Almohades, Losوظؿ ددة يف ؼددد٦ ٸددٟ سٴؿوٴددة سؾب
   .سةټؿٴه ب١ؿ و٭وٖ سٴؿوٴة سؾبكسبٙية

ئال  ٺ ٸا سج٧ّ بل سبٻ ٸكؾټيً ٸدٻ ـبدوٺ وسټ٥ٹاودل يف سٴٵداو     
 ذدداق ٤ٕددب  هددايل  ،ذددٷ سقشبا ددل يف  ظٕدداٺ سٴ ّدداق  وسوددح١اټحل ذبددٷ 

 ،و٬دؿ ٠ٹدٳ سبدٻ ٸدكؾټيً ٠ٵد  سٴح ٱيدٳ ذبدٷ        ،ٌك٪ سةټؿٴه ٠ٵيدل 
وؿبفس  قودٳ سؽبٵي٩دة    ،سالوح صاؾ باٴؿوٴة سؾبوظؿ ة وهو ٸا ؾ١٨اٷ ئ 

قودداٴة ئ  فبٹددؿ ( ٶ0069–0099هددد/558-594)٠اددؿ سؾبددإٸٻ بددٻ ٠ٵددي
طبداؾ   06بٻ و١ؿ بٻ ٸكؾټيً ٸٻ ٸؿ  ة ٸكسًٰ ٰاټث ٸإقؼدة يف س

ؾ٠ددا ٨ياددا سبددٻ ٸددكؾټيً ئ  س٠ح ددا٪  ٸددك      ،ٶ0053هددد/548سآلؼددكب ودد ة  
ث ټٝدكه ئ  سټدل مل  ٩دم  ظدؿ     وٴ٩ ،سؾباؿو وسٴؿؼوٲ يف سٴؿ٠وب سؾبوظؿ ة

و ٺ ٸدٻ   ،ٸٻ ل٠ٹا  سةټؿٴه با٥يحل ئال ٸٻ ؾؼدٳ يف سٴدؿ٠وب سؾبوظؿ دة   
ذددٷ ظرددل ئ  سؾباددداؾقب    ،ؼددكز ٠ٵياددا ٸ دداٷ ٰددداٺ ٠٭ابددل وددو  سؾب ٭ٵدددب     

ئال  ٺ  ،(0)والٸددل دبددا ٰدداٺ ٸ ددل يف ظدد٫  هددٳ ٌددك٪ سةټددؿٴه  ،وسال٠حادداق
٭ددوست فبٹددؿ بددٻ ٸددكؾټيً مل  ىددحصب ؿبددفه سٴددؿ٠وب وٜددٳ  ٭دداوٶ سٴ      

وب٭يدث ٸ دا٫٘ ٌدك٪ سةټدؿٴه ٠ّدية ٠ٵد  سؾبوظدؿ ٻ ظحد           ،سؾبوظؿ ة
    .(9)ٶ0070هد/567و٨اب ل٠يٹاا فبٹؿ بٻ و١ؿ بٻ ٸكؾټيً و ة 

بو٨دداب فبٹددؿ بددٻ ٸددكؾټيً ج٥دد ت ٘اي١ددة سٴ١د٬ددة ٸددٟ سٴؿوٴددة         
                                                 

 . 445-6/443قبح األعؿٟ،  اهقوقؿِسٜ،( 1

; ابّ أبٛ قاسر  89ِٙعط عّ ٗفاٝ ابّ ًطزُٚـ: اهبٚصق، أخباض املٔسٜ، م( 2

; ابّ  2/268; ابّ االباض، اذتوٞ اهػ ا١،  506اهكالٝ، تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م

;  زُــسف،  األُــسهؼ يف ُٔاٙــٞ املــطابطني     236/ 2ارتطٚــر، أعٌــاي األعــالَ،   

 .100ًٗػتٔى امل٘سسّٙ، م
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سؾبوظؿ ددة ئـ بدداؾق  ب ددا ه و ٬اقبددل بددا٠دٺ سٴٙا٠ددة وسٴددوال  ٴٵٹوظددؿ ٻ     
هددد/ 581-558)وودد٧ بددٻ ٠اددؿ سؾبددإٸٻ   وِدداهكوس سؽبٵي٩ددة سؾبوظددؿو    

وٸددٻ شاټاددل ٠ٹددٳ سؽبٵي٩ددة سؾبوظددؿو ٠ٵدد  ئب٭ددا         ،(0)(ٶ0069-0084
وٵٙاوبٷ يف ٌك٪ سةټؿٴه وسٴا  ود ؿت ئ   بدي سؼبصداز  وود٧     

 .  (9)ٶ0070هد/567بٻ و١ؿ بٻ ٸكؾټيً وـٴٯ و ةس
سةو  سٴددا سٌددعٮ ٨ياددا  هددٳ ٌددك٪      Hueleوج١ددؿ ٤ددموب وبددفب 

زبدث ٴدوس  سؾبوظدؿ ٻ وب٭يداؾب ل٠ديٹاٷ  بدي        (وٸ اٷ ش صاٴة)سةټؿٴه
وٰاټوس هٷ ٸٻ ق٤ّادوس سؽبٵي٩دة    ،سؼبصاز  وو٧ بٻ و١ؿ بٻ ٸكؾټيً

ٶ 0070هددد/567يف ٸىددحاٳ قٸٕدداٺ ودد ةسؾبوظددؿو ٨ياددا ئـ و٨ددؿوس ٠ٵيددل 
و  دؿوس   ، ذ ا  ٠اوقه ٸٻ سؾب٥دك  ئ  سةټدؿٴه ٴ٥دكْ سٴ٥دمو وسػباداؾ     

ٸددٻ شدداوقهٷ ٸددٻ   ق٤احدداٷ ٠ ددؿ سؽبٵي٩ددة بٕددكوقب  ٺ  ٭ددوٶ دبااطبددة   
و ٌددداقوس ئ  ٸؿ  دددة وبدددفب باٴدددفست هدددؿ٨اً ؿبدددفه  ،سٴ ّددداق  سةودددااٺ

و ادؿو  ٺ ٘ٵاداٷ هدفس     ،وـٴٯ ٴٕد٧١ زبّدي اصبا و ودوسقها    ،سؼبٹٵة
بىاب ٸا جٍٱٵل سٴ٭وست سٴ ّكسټية ٨ياا ٸٻ ؼٙك ٠ٵدياٷ ئـ ج٭دٟ ئ    

وهو ٸدا ٌدصٟ سؽبٵي٩دة سؾبوظدؿو بحع٭يد٫ هدفه        ،سٴٍٹاٲ ٸٻ ش صاٴة
     .  (3)سؾ ظبٵة ٰا ب بارباهااسٴك٤اة وئ٠ؿ

و٠ٵ  ئذك ـٴٯ شام سؽبٵي٩ة ظبٵة ٠ىدٱك ة ٰدا ب ؼكشدث ٸدٻ     
 ،ٶ0070هد/567ٸؿ  ة ئٌايٵية  وٶ سالذ   سؼباؾو ٠ٍك ٸٻ ٌوسٲ و ة

ب١دؿها ٤داؾق ٬ك٘ادة و ؼدف      ،٨وِٵث ئ  ٬ك٘اة يف سٴىدابٟ ٠ٍدك ٸ دل   
                                                 

ــا١   241-2/240ابــــّ ارتطٚــــر، أعٌــــاي األعــــالَ،  ( 1 ; اهــــسضٗٙـ، أعــــالَ ُػــ

 .184-183األُسهؼ، م

 .4/56; عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ،  2/241ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ( 2

 .509-508ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م( 3
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وؼدؿبددا شبٱددٻ ٸددٻ    ،  ح٭ددٳ ٸددٻ ٸٱدداٺ ئ   ؼددك ؾسؼددٳ سةټددؿٴه    
ب١دؿها وداق    ،يٙكب ٠ٵد  ٠دؿب ظّدوٺ ٰاټدث جاب١دة ئ  سٴ ّداق       سٴى

وهددو سؾبحّددٳ ب٩عددُ  (0)ب٭وسجددل ئ  سؾبؤددٟ سؾب١ددكو٦ بددادٖ سٴّددو٦
وٰاټث هفه سؾبؿ  ة  ټفسٮ ٠ٵ  سؼبؿوؾ ب  سؾبىدٵٹ    ،ٸؿ  ة ش صاٴة

و٬دددؿ ټدددمٲ سؽبٵي٩دددة يف وددداٳ بددددٖ سٴّدددو٦ ٴ٥دددكْ     ،وسٴ ّددداق 
ٗ   ذٷ ٤ا ،سالوعسظة وجمو ؿ ٬وسجل باؾبا  و ٬داٶ   ،(9)ؾقهدا ئ  ٸدكز سٴاىدي

Rio Jucarوواق ٸ ل ئ  ٸ٭كبة ٸٻ وسؾو ٌ٭ك  ،٨يل  وٸاً وسظؿسً
(3)، 

٨أؼدفوس ٬ىدٙاً ٸدٻ     ،ظيدد ٌدك  سؾب٭داجٵوٺ وسٴدؿوس  ٸدٻ ٸدا  سٴ داك       
 ٸدك سؽبٵي٩دة    ،ويف  وٶ سؽبٹيه سٴراټي ٠ٍك ٸٻ ـو سٴ٭١دؿب  ،سٴكسظة

٠ىدٱك ة ٰدا ب    ؼاه  با و١يؿ  ٺ  ى  ٸٻ ٸؿ  ة وسؾو ٌ٭ك يف ٬وب 
وٸ١ادٷ   ، اٵ٣ ٠ؿؾها مبو سذ ا ٠ٍك  ٴ٧ ٨داقن  ،ٸٻ سٴ٭وست سؾبوظؿ ة

 .  (4)٬وب ٸٻ سٴكشاٴة وسٴكٸاب وسٴحوشل ئ  ٸؿ  ة وبفب وشبث فباِكصبا
٬ددؿ  ذددكت ٠ٵدد   ،و ادؿو  ٺ وددو  سةظددوسٲ سػبو ددة وهادو  سٴك دداض  

 سػبٹ١ددة  ددوٶ٩٨ددي ِددايعة   ،سػبدديً سؾبوظددؿو سحملاِددك ؾبؿ  ددة وبددفب  
 ٨أو١٬دث  ،ٌدؿ ؿب  ِدي٩ية  ق دط  هادث  سٴ٭١ؿب ـو ٸٻ سٴ١ٍك ٻ سؾبوس٫٨

 سؾبوظدؿوٺ  و٬ٕ  ،سةؼاية وس٬حٵ١ث ،سؾبوظؿو ١ىٱكاؾبب سالٔٙكس 

                                                 

هكالٝ، تاضٙذ املّ باربًاًٞ، ٗٓ٘ ً٘نع ٙقع لطبٛ ؾاطبٞ، ابّ أبٛ قاسر ا( 1

 (  3ٓاًـ) 527م

اهبػٚط ٓ٘ فػشٞ ًّ األضض، ٗتعطف مبسِٙٞ اهبػٚطٞ، ٗٓٛ ًّ املسْ اه  ( 2

 .2/48تقع  ىل اهؿطق ًّ طوٚطوٞ، ِٙعط: أضغالْ، اذتوى اهػِسغٚٞ، 

ًسِٙٞ أُسهػٚٞ تقع باهقطب ًّ ؾاطبٞ ٗتبعس عّ بوِػٚٞ مثاُٚٞ عؿط ًٚاّل، ( 3

 . 349ؾذاض ٗاألُٔاض، ِٙعط: اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، مٗٓٛ كج ٝ األ

عِــاْ، زٗهــٞ ; 528-523ابـّ أبــٛ قــاسر اهكــالٝ، تــاضٙذ املــّ باربًاًــٞ، م ( 4

 . 75-74، م1اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق
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 ،ب١دؿ  دوٶ وسظدؿ ٸدٻ ـٴدٯ     و ،سٴدك ط  ٠ّد٧  ٔؿ سٴحعوٖ يف ٴيٵحاٷ
  هددٳ ش ددؿ يفوددية ٸك ٸددٻ يبيدد  بددٻ ٠ٹددك ظ٩ددُ  بددو سٴٍدديػ ٬ددؿٶ

 و هددٳ (0)ٸددكؾټيً بددٻ  وودد٧ سؼبصدداز  بددو وٸ١ددل ،سةټؿٴىددي سٴٍددك٪
 وسٴم٠ٹدا   وسةٌدياغ  سإؼدوب  وودا ك  سؽبٵي٩ة اوح٭اٵاٷ٨ ،وسٴر٥ك بٵ ىية

 سجملدداوق باػباددٳ سٴٍددك٪ ش ددؿ ټددمٲ ب١ددؿها ، ظددا٨دا سوددح٭ااال وسٴٙٵاددة
 سٴ٭ٍددحاٴيوٺ ٠ ددؿٸا ٠ٵددٷو ،٠ٵياددا سؼبّدداق ٴٱددي  ٍددؿؾوس وبددفبؾبؿ  ددة 

ئال  ٺ سٴك دداض وددك٠اٺ ٸددا  ،بددفٴٯ جوشىددوس و٨م٠ددوس و ِدداذبٷ سٴك٠ددب
ئـ هادث   ،كب  ؼك  ٠ٵ  سٴ١ىٱك سؾبوظؿو سحملاِدك ٴٵٹؿ  دة  ٠اؾت ٸ

 ،سؾبوظددؿ ٻ سػبدديً ؼيدداٶ ٨ا٬حٵ١ددث ،سٴىدداب٭ة ٸددٻ  ٌددؿ ق دداض  ؼددك 
هفه  وٰاټث ،ٌؿ ؿ وبك٪ ٬ا٧ِ وق٠ؿ ٰر  ٸٙك جدها ذٷ ،وٸم٬حاا

ئـ سقجدووس   ،سةظوسٲ ٬دؿ ؼدؿٸث سٴ ّداق  سؾبحوسشدؿ ٻ ؾسؼدٳ سؾبؿ  دة      
ٸيدداه سةوبدداق ٠ددٻ سؾبؿ  ددة  ذ ددا  ٸددٻ ٸيدداه سةٸٙدداق ب١ددؿ ٬ٙددٟ سؾبوظددؿ ٻ 

ب١ؿها ٬اٶ سػبيً سؾبوظدؿو ب١دؿب هصٹدات ال٬حعداٶ      ،(9)ظّاقهٷ ؿبا
هٱددفس و ،سؾبؿ  ددة ئال  وبددا بددا ت باٴ٩ٍددٳ كبددا سٔددٙكه ئ  سالټىددعا   

 ٸدددٟ سؾبوظدددؿ ٻ و ٌدددياغ سؽبٵي٩دددة  ح٭ؿٸدددل سؾب ىدددعب سػبددديً زبدددكٮ
 ـٴددٯ ؼدددٲ وسٴ ّدداق  ، ِددعاذبٷ ٸددٟ سةټددؿٴه ول٠ٹددا  ،٬اا ٵدداٷ

ً  اطبوٺ ا  ٰدا ب  ٬دوب  سؾبدإؼكب  يف سظحٍدؿت  و٬دؿ  ،سؾب ىدعب  سػبدي

                                                 

ٓ٘ أب٘ اذتذاز ٙ٘غف بّ غـعس بـّ ستٌـس بـّ ًـطزُٚـ، اهطدـى اهجـاُٛ يف        ( 1

بعس أخٕٚ ستٌس بّ غعس ت٘ىل سلٍ بوِػـٚٞ ٗبقـٛ ٗاهٚـّا     أغطٝ بين ًطزُٚـ

َ، ِٙعط: ابـّ ارتطٚـر، أعٌـاي األعـالَ،     1186ٓـ/ 582عوٚٔا ستٟ ٗفاتٕ غِٞ 

 =; دابط، بِ٘ ًطزُٚـ ٗزٗضٍٓ اهػٚاغٛ ٗاهعػلطٜ يف األُسهؼ، 241، م2ق

 ًٗا بعسٓا. 59م =

عِـاْ، زٗهـٞ   ;  537-536ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تـاضٙذ املـّ باربًاًـٞ، م    ( 2

 .78، م1اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق
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 ٸددكؾټيً بددٻ  وودد٧ ٬دداؾب  هددٳ ٌددك٪ سةټددؿٴه ٴددكؾهٷ ٨ددياٷ      ٸددٻ
ٸؿ  دة    مبدو  وسوحٹك سػبيً سؾب ىعب ٸحصاداً  ،ةٍٯ بٻ وئبكسهيٷ

 ،وبدفب  ٸؿ  دة  ٸدٻ   ٸيداٲ  بٕد١ة  ٠ٵ  سؾبا  بل ٨عُ يف وټمٲ ،٬وټ٭ة
 سٴ ّداق   قؾ شبٱ دث ٸدٻ    ٺ ب١دؿ  ،سؾبىدا   يف سؾبدإؼكب  ٬دوب  بل وؼب٭ث
 .(0)و وك ٠ٍكب ،وح  مبو ٸ اٷ و٬حٵث

وسوحٹك سػبيً سإودٸي باالټىعا  ظح  وِٳ ئ  ٸؿ  ة ٬وټ٭دة  
وٸ داا ودٵٯ سػبداؾب ئ  بددٖ سٴّدو٦ سؾبحّدٳ        ،ذٷ ٌا٘اة ذٷ ش صاٴة

باٙاض ٸؿ  ة ش صاٴة وبات ه اٮ ذٷ ٤اؾقها ب١ؿ  ٺ جدموؾ باؾبدا  ئ  وسؾو   
ئـ  ،يف  دددوٶ سٴردذدددا  سؾبوس٨ددد٫  وٲ ـو سؼبصدددة  و ،ٌددد٭ك  ب١دددؿ  دددوٸ 

وول ددكه  بددو سٴ١ددد  ئؾق دده بددٻ     ،ؾؼٵدداا سؽبٵي٩ددة وٸ١ددل  ؼوجددل سٴىدداؾب   
ٰٹدا   ،ووا ك سةٌدياغ ٸدٻ سؾبوظدؿ ٻ سٴ١دك      ،وسٴ٩٭اا  وسٴ٭ٕاب (9)شاٸٟ

ٰدداٺ  كس٨دد٫ هددفس سؾبوٰددب سؾبددإقغ ٠اددؿ سؾبٵددٯ بددٻ  بددي ِدداظب سٴّدددب   
ؿ  ددة ٬وټ٭ددة سؽبٵي٩ددة وٸوٰاددل  و٬ددؿ سوددح٭اٳ  هددٳ ٸ ،قسوو هددفه سؼبددوسؾخ

وٰداټوس يف ظاٴدة   كذد  ؿبدا ٸدٻ سٴٕد٧١ بىداب ظّداق          ،سوح٭ااالً ٰا سً
و٬ددداٶ سؽبٵي٩دددة دبىدددا٠ؿصبٷ باؾبددداٲ   ،سٴ ّددداق  ؿبدددا بددد  سؼبددد  وسآلؼدددك  

 .  (4)ذٷ ٰك  قسش١اً ئ  ٸكوية ذٷ ئ  ئٌايٵية ،(3)وسة١٘ٹة

                                                 

عِـاْ، زٗهـٞ   ;  541-540ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تـاضٙذ املـّ باربًاًـٞ، م    ( 1

 .80-79، م1اربغالَ يف األُسهؼ، عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ، ق

2 )  ّ ، شكطٖ ابّ ارتطٚر إُٔ ًّ ٗظضا١ ارتوٚفٞ امل٘سسٜ ٙ٘غف بّ عبـس املـؤً

 .4/307اربساطٞ، 

 .554-552ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م ( 3

 .556-554ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م( 4
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يؿ بددٻ و٠ ددؿ ٸددكوقه ٠ٵدد  ش صاٴددة  ٬ددك  ٨ياددا سٴ٭ا ددؿ  بددو ٠رٹدداٺ ودد١    
وٰداٺ كبدٻ   ،٠يى  سٴفو ٰاٺ ٸٻ  بكل ٬وسؾ فبٹؿ بٻ و١ؿ بٻ ٸكؾټيً

       ً ٨ٱا٨دأه سؽبٵي٩دة    ،٬ؿٶ  سٴٙا٠دة ٴٵٹوظدؿ ٻ ب١دؿ و٨داب فبٹدؿ بدٻ ٸدكؾټي
ٰٹددا  ب٭دد   بددا   ،ٶ0079هددد/568سؾبوظددؿو سٴوال ددة ٠ٵياددا وـٴددٯ يف ودد ة    
وسٴكسشط  ٺ  بدا ٠رٹداٺ ٰداٺ    ،(0)سؼبصاز  وو٧ بٻ ٸكؾټيً ٠ٵ  بٵ ىية

 .  ؼبصاز بٻ ٸكؾټيً ةٺ سةؼ  ٰاٺ ٠ٵ  ٌك٪ سةټؿٴهجاب١اً ةبي س
سوددحٹك  بددو سؼبصدداز  وودد٧ بددٻ ٸددكؾټيً يبٱددٷ ٸ ددا٫٘ ٌددك٪       

ٶ وؼٵد٧  0086هدد/ 589سةټؿٴه ټيابدة ٠دٻ سؾبوظدؿ ٻ ظحد  و٨اجدل ود ة      
ٰٵاٷ ق ووس وٌداكوس بداٴادؾ   0 وحة ٸٻ سةوالؾ ٬اٲ سبٻ سؽبٙيب ٠ اٷ

 و بدو  ،ٸدؿس٨ٟ  ؼبٹددت س  بو0 سٴٍك٬ية يف  ؼك ات ؾوٴة سؾبوظؿ ٻ وهٷ
 وداٰٻ  و بدو  ،٠م دم  ودٵٙاٺ  و بدو  ،وداٟ  سؼبداقخ  و بدو  ،٤اٴدب  سٴ٩ٝك
 ظٱوٸددة ٜددٳ يف طبي١دداً جوٴددوس و٬ددؿ ،٘ٵعددة فبٹددؿ و بددو ،٠دداٸك

 ٬يدداؾب ٸددٻ ،سٴٍددك٪ ٬وس٠ددؿ قبحٵدد٧ يف هاٸددة ٸ اِددب ،سؾبوظددؿ ٻ
 وٰداټوس  ،باةټدؿٴه  سؾبوظؿ دة  سٴؿوٴدة    داٶ   وسؼدك  يف وسٌحاكوس ،ووال ة

وـٰك سبٻ سؽبٙيب  ٺ ٸؿس٨ٟ بٻ  بدي   ،(9)باٴكؤوا  وٺ ١ك٨  بياٷ ٸرٳ
ؾوٺ  ٺ  ٍدد  ئ   ،(3)سؼبصدداز  وودد٧ بددٻ ٸددكؾټيً سوحٍدداؿ ٌدداباً   

ومل  ددكؾ يف سؾبّدداؾق سؾبحددو٨كب ٴددؿ  ا ٸددا  ٍدد  ئ   ،ٸٱدداٺ ولٸدداٺ ـٴددٯ
                                                 

 . 554ابّ أبٛ قاسر اهكالٝ، تاضٙذ املّ باربًاًٞ، م( 1

; ِٙعط أٙهـّا: عِـاْ، زٗهـٞ اربغـالَ يف      2/241ابّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ، ( 2

ــلطٜ يف    4/394ُـــسهؼ، األ ــٛ ٗاهعػـ ــطزُٚـ ٗزٗضٓـــٍ اهػٚاغـ ــابط،  بِـــ٘ ًـ ; دـ

 .102األُسهؼ، م

 .2/241أعٌاي األعالَ،  ( 3
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ٸوسشاة ٸٟ سٴ ّاق  وو  ٸا ـٰدكه سبدٻ سالبداق بّدوقب ٠كٔدية ٠ دؿ       
 هددد585يف ودد ة 0 ٲ جددويف٬ددا (0)جكطبحددل ةظبددؿ بددٻ فبٹددؿ سؿبددديل  

ٶ ويف ودد ة و٨اجددل ٰاټددث سٴو٬ي١ددة سٴٱدد   بددوسؾو ٌدد٩اٴة ٸددٻ       0089/
وؾبدا ٰاټدث ذ٥دوق ٸكودية وبٵ ىدية       ،(9)شويف ش صاٴة ٸٻ ذ٥وق ٸكودية 

 ،٠ٵياا والب ٸٻ  والؾ  بي سؼبصداز بدٻ ٸدكؾټيً ٸدٻ ٬ِادٳ سؾبوظدؿ ٻ      
٨اٴكسشط  ٺ ٸدؿس٨ٟ بدٻ  بدي سؼبصداز ٰداٺ ٠ٵد  ش صاٴدة  ټدفسٮ و ټدل          

 .  اؿ يف سٴو١٬ة  ٠دهسوحٍ
-601)و ٌدداق سبددٻ سؽبٙيددب ئ   ټددل ب١ددؿ و٨دداب سؾبىح ّددك سؾبوظددؿو       

سٔددٙك   ٸددك ٌددك٪ سةټددؿٴه وؼدداْ  والؾ  بددي  ( ٶ0993-0903هددد/691
وـٴددٯ ةٺ  ،(3)سؼبصدداز  وودد٧ بددٻ ٸددكؾټيً يف سٴ٩ح ددة ٸددٟ سؽبا ٕدد     

سؾبوظدددؿ ٻ سټ٭ىدددٹوس ٠ٵددد   ټ٩ىددداٷ وٜادددك بي ددداٷ  ٰردددك ٸدددٻ ٸدددؿ٠ي      
فو  اٹ ا ه ا  ٸك ٌك٪ سةټدؿٴه ٨٭دؿ ٰداٺ ٠ٵد  ٸكودية      وسٴ ،(4)باؽبد٨ة

و٠ٵدد   ،(5)(هددد694 -690)٠اددؿ س  بددٻ  ١٭ددو  سؾب ّددوق سؾبٵ٭ددب باٴ١دداؾٲ  
بٵ ىية وؾسټية وٌا٘اة  بي ل ؿ ٠اؿ سٴكظبٻ بٻ فبٹؿ بدٻ  وود٧ بدٻ    

                                                 

تاي ابّ االباض: ٓ٘ أمحس بّ ستٌس بّ أمحس اهلالهٛ ٙعطف بـابّ املِاقـف   ( 1

َ، 1189ٓـ/585مسع ًّ أبٛ اه٘هٚس بّ بق٘ٝ كتاب اربؾاضٝ هوبادٛ ٗت٘يف غِٞ 

 .1/77اهتلٌوٞ، 

 . 1/77اهتلٌوٞ، ( 2

 .2/241أعٌاي األعالَ، ( 3

َ امل٘سسّٙ ًٗباٙعتٍٔ أثط ًّ خوٚفٞ بعس ٗفاٝ املػتِكط: عِاْ، ( 4 ِٙعط اُقػا

 .361-4/348زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ، 

; ابـّ أبـٛ ظض،، األُـٚؼ     268ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ املغـطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م      ( 5

 .242املططب، م
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و٠ ؿٸا غبٟ سٴ١اؾٲ بو٨اب سؾبىح ّك وٸاا ١دة ٠ادؿ سٴوسظدؿ     ،(0)٠اؿ سؾبإٸٻ
( ٶ0994-0993هدد/ 690-691)سؾبٵ٭دب بداؾبؽٵوٞ   بٻ  وود٧ بدٻ ٠ادؿ سؾبدإٸٻ    

يف ٸدددكسًٰ ق٨دددٓ سٴ١ددداؾٲ بي١حدددل و ٠ٵدددٻ ټ٩ىدددل ٸدددٻ ٸكودددية ؼٵي٩دددة    
بددٻ  وشدداٺ ٸىددصوټاً يف سوٰدداٺ ٠اددؿ سٴددكظبٻ بددٻ ٸوودد    ،ٴٵٹوظددؿ ٻ

ش صاٴددة ٸ ددف   دداٶ سؾبىح ّددك سؾبوظددؿو ئـ ٬دداٶ ول ددكه سبددٻ شدداٸٟ ب ٩يددل      
ٸددا  ١ددم  ٺ  ،(9)١٨ٹددٳ سٴ١دداؾٲ ٠ٵدد  ئ٘ددد٪ وددكسظل وسوددحيمسقه   ،ئٴياددا

 .  ش صاٴة ٰاټث  ټفسٮ ٰاټث جاب١ة ٴٵ١اؾٲ سؾبوظؿو
ئال  ٺ جٙددوق  ؤدداٞ سؾب٥ددك  ؾ١٨ددث سٴ١دداؾٲ سؾبوظددؿو ئ  ٸ٥دداؾقب  

وهدفس  ١دم سټ٩دكسؾ     ،(3)ٶ0995هدد/ 699ٸكوية ئ  ٸكسًٰ وـٴدٯ ود ة  
سٴىيؿ  بي ل ؿ ٠اؿ سٴكظبٻ ِاظب بٵ ىدية بٍدك٪ سةټدؿٴه وٰداٺ     

ل دداٺ بددٻ ٸددؿس٨ٟ بددٻ ٸددكؾټيً   ىدداټؿه يف ظٱددٷ سؾب ٙ٭ددة  بددي طبيددٳ
و٬دؿ  ٌداق ئ  ـٴدٯ سؾب٭دكو      ،سٴفو ٰاٺ دبرابة سٴول ك ٴل و٬ا دؿ شيٍدل  

 سةٸدد  بٵ ىدية  ٠ددٻ سٴدؿ٨اٞ  يف ئٴيدل  سؾبٍدداق سة٠ دة  ٬ا ددؿ وٰداٺ ))0 ب٭وٴدل 
ً  بدٻ  سؼبصداز   بدي  سبدٻ  سؼبٹددت   بدي  بٻ ل اٺ ئال  ٺ  ،(4)((ٸدكؾټي

بدداق وددٵٙة  سةٸدد  سؾبوظددؿو  بددي ل ددؿ ٠اددؿ سٴددكظبٻ ٠ ددؿٸا ق   ئؾ     
جاقٰدداً  (5)سؾبوظدؿ ٻ يف سةټدؿٴه سٴحصدأ ئ  سٴ ّدداق  و ٭داٲ ئټدل ج ّدك      

                                                 

 . 270غطب، تػٍ امل٘سسّٙ، مابّ عصاضٜ، اهبٚاْ امل( 1

; ابّ  244; ابّ أبٛ ظض،، األُٚؼ املططب،  174اذتٌ ٜ، اهطٗض املعطاض، م( 2

 .4/350; عِاْ، زٗهٞ اربغالَ يف األُسهؼ،  6/338خوسْٗ، اهعط، 

 .270ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػٍ امل٘سسّٙ، م ( 3

 .4/456ُفح اهطٚر، ( 4

; ابــّ خوــسْٗ، اهعــط،  289ب، تػــٍ امل٘ســسّٙ، م ابــّ عــصاضٜ، اهبٚــاْ املغــط( 5

4/214. 
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بٵ ىية سٴا سوحو  ٠ٵيادا و٬داٶ دباٹدة سٴدؿ٨اٞ ٠ داا  بدو طبيدٳ ل داٺ         
و٬ايددٳ هددفس سٴحدداق ػ  ،(0)ٶ0998هددد/696بددٻ ٸددكؾټيً وٰدداٺ ـٴددٯ ودد ة 

ٰاټث ٸكوية ٬ؿ ٌاؿت هي سةؼك  سودحيد  ذدا ك  ؼدك ٠ٵيادا وهدو      
ٸدا   ،(9)ٶ0997هدد/ 695و٧ بٻ هوؾ سػبفسٸي وـٴٯ ود ة فبٹؿ بٻ  و

 .   ١م  ٺ ٸ ا٫٘ ٌك٪ سةټؿٴه ٬ؿ ؼكشث ٸٻ وٵٙة سؾبوظؿ ٻ
٩٨ددي بٵ ىددية بدداؾق  بددو طبيددٳ ل دداٺ بددٻ ٸددكؾټيً بددا٠دٺ سٴاي١ددة    

ٶ وټددمٲ ٬ّددكها وؾ٠ددا  0999هددد/696ٴ ٩ىددل وـٴددٯ يف ِدد٩ك ٸددٻ ودد ة   
يف  (ٶ0949-0996هددددد/641-693)ٴٵؽٵي٩ددددة سٴ١ااوددددي سؾبىح ّددددك بددددا 

فباوٴددة إٔدد٩ا  سٴٍددك٠ية ٠ٵدد  ظٱٹددل وٰىددب سٴددك و سٴ١دداٶ ئ         
و٬ؿ ٠ٵد٫   ،٨صا جل سٴاي١ة ٸٻ قبحٵ٧ ٸ ا٫٘ ٌك٪ سةټؿٴه ،شاټال

٨اجىٟ ٠ٹٵل  ،ؾؼٵث ؾسټية يف بي١حل))0 سبٻ سؽبٙيب ٠ٵ  ـٴٯ ب٭وٴل
 .(3)((٨ٕؽٷ ٸٵٱل ،وؾؼٵث ش صاٴة يف بي١حل ،...،وقظاث واظحل

 ،٩ح ددة و ىددكو ئٴياددا ؾبيددب سٴح٩ٱددٯٰاټددث سةټددؿٴه  ټددفسٮ شبددوز باٴ
و٬دؿ   ،وٰاټث سوااټيا سٴ ّكسټية جحٙٵٟ بر٭ة ئ  سشحراذاا وس٬حىاٶ  ٌدد اا 

0 ٠ٵ٫ ٠ اٺ ٠ٵ  ظاٴة سةټدؿٴه ٠ دؿ سوبيداق ودٵٙة سؾبوظدؿ ٻ ٨يادا ب٭وٴدل       
 و٨كټاټدددؿو ، قسشددوٺ  ٸٵددٯ  سةوٲ ؼدداٌب   ،سٴردذددة  سوددااټيا  ٸٵددوٮ  وٰدداٺ 
 ٰدٳ   ىديٙك  ، Leonٴيدوٺ  ٸٵدٯ  سٴحاودٟ  و ٴ٩وټىدو  ،٬ٍدحاٴة  ٸٵٯ سٴراٴد

                                                 

; ابـّ ارتطٚـر، أعٌـاي     289ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م   ( 1

 . 242األعالَ، 

; ابـّ ارتطٚـر، أعٌـاي     276ابّ عصاضٜ، اهبٚاْ املغطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ، م   ( 2

 . 247األعالَ، 

 .2/242أعٌاي األعالَ، ( 3
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  ىدديٙك  قسشددوٺ ٨ٹٵددٯ ،سػبم ددكب ٌددال ٸددٻ ٸ ٙ٭ددة ٸّددا ك ٠ٵدد  ،ٸ دداٷ
 ٸّدا كها  ٠ٵد    ىديٙك  ٬ٍدحاٴة  وٸٵدٯ  ،سٴٍدك٪  ټاظيدة  ٸٻ ٸّا كها ٠ٵ 
 ټاظيددة ٸددٻ ٸّددا كها ٠ٵدد   ىدديٙك ٴيددوٺ وٸٵددٯ ،سٴووددٗ ټاظيددة ٸددٻ

َ   ك٬دب  ٸ اٷ وٰٳ ،سٴ٥ك  ْ  سؾبوسجيدة  سٴ٩دك  ،سٴ٩ك ىدة  ٠ٵد   ٴدټ٭ٕدا
 سٴدددؿ٨اٞ وودددا ٳ و٨٭دددؿت ،سٴ٩ح دددة ٸم٬حددداا سٴدددا ،سةټدددؿٴه ٯجٵددد ٠ٵددد 

 .  (0)سؾبحع٩م سٴ٭وو سٴ١ؿو قظبة زبث ٬وس٠ؿها ٸ١ٝٷ و ٔعث ،سؼب٭ي٭ية
 و ٸاٶ هفس سؽبٙك سٴٱا  مل  ٱدٻ ٬ٙديب سٴردوقب يف ٌدك٪ سةټدؿٴه     

بددٳ  ،ٸوظددؿو سؾبوس٬دد٧( سبددٻ ل دداٺ يف بٵ ىددية وسبددٻ هددوؾ يف ٸكوددية)
ؼبددك  بي دداٹا بىدداب ٸ ددا٫٘    ٨اٌددح١ٵث ټدداق س  ،ٰاټددا ٠ٵدد  سٴ١ٱدده  

ٶ  بداٴمظ٧ ٠ٵد  بٵ ىدية    0930هدد/ ٨699٭اٶ سبدٻ هدوؾ يف ود ة    ،سٴ ٩وـ
وسوددحٹاٲ ئ  شاټاددل ب١ددٓ  ٬دداق  سبددٻ ل دداٺ ظدداٰٷ شم ددكب ٌدد٭ك        

و٬دداٸوس دبعاِددكب  ،وظدداٰٷ ٌددا٘اة سٴٵددف ٻ  ٠ٵ ددا ٘ا٠حدداٹا البددٻ هددوؾ 
 .  (9)بٵ ىية ئال  وبٷ ٨ٍٵوس يف س٬حعاٸاا
ودٸي ٰدر سً ٸدا ؾ٨دٟ ٸٵدٯ  قس٤دوٺ       ٩١ٔث هفه سؼبك  سػباټب سإ

ئ  ؤددٟ ؼٙددة فبٱٹددة ٸددٻ  ( ٶ0976-0903هددد/675-601)ؼدداٌبي سةوٲ
 شددٳ سالوددحيد  ٠ٵدد  بٵ ىددية بددؿ ها دبااطبددة ٬وس٠ددؿها سةٸاٸيددة ٸ ددف        

ٶ وسوحٹك يف ج ٩يف ٸٍكو٠ة ظحد  شبٱدٻ ٸدٻ سظحدؿبدا     0933هد/630و ة
ؿب  بدؿ   وؼددٲ جٵدٯ سؾبد    ،ٶ0938هدد/ 636وسټحمس٠اا ٸٻ سؾبىدٵٹ  ود ة   

 ٸ هددا  بددو طبيددٳ ل دداٺ ٔددكو  ٸددٻ سٴٍددصا٠ة و قوددٳ ټؿس سجددل ئ          
                                                 

 .4/399َ يف األُسهؼ، زٗهٞ اربغال( 1

 . 4/214ابّ خوسْٗ، اهعط، ( 2
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وجُكٰدددث بٵ ىدددية   ،قبحٵددد٧ سؾب دددا٫٘ يف ٘ٵدددب سٴ صدددؿب ؾوٺ شدددؿو    
و٤اؾقها  بو طبيدٳ ل داٺ سٴدفو  ؼدف   ح٭دٳ يف ب١دٓ ٸ دا٫٘         ،ؾبّ ها

 .  (0)سٴٍك٪ ظح   ٲ بل سةٸك ئ  سؽبكوز ٸٻ سةټؿٴه ئ  جوټه
ا ٨ٵٷ  كؾ يف سؾبّاؾق سؾبحو٨كب ٠دٻ جداق ػ    ٸا ٸؿ  ة ش صاٴة وٸّ ه

سٴمٸداٺ مل  )وٴٱٻ سبٻ سؽبٙيدب  ٌداق ئ   ٺ)   ،و٭و٘اا بيؿ سٴ ّاق 
٨ٱداٺ  ؼدك سٴ١ادؿ بدام      ، ٙٳ باٴٍك٪ ئ   ٺ ئوبداق و شدا  سٴٱ٩داق   

وؾبدا ٰاټدث    ،(9)((ٸكؾټيً ٨اٷ بد  ٬حيدٳ وٌدايؿ وٸ ح٭دٳ ئ  جدوټه     
حو  ٠ٵيادا سٴ ّداق    ٸؿ  ة ؾسټية سٴوس١٬ة ئ  سٴٍك٪ ٸدٻ ش صاٴدة سود   

وٸؿ  ددة  (4)ٶ0946هددد/644وٸؿ  ددة ٴ٭ ددث ودد ة    ،(3)ٶ0949هددد/641ودد ة 
 ،(5)ٶ0947هدد/ 645ٌا٘اة سٴ٭ك اة ٸ اا ٬ؿ سوحو  ٠ٵياا سٴ ّداق  ود ة  

و ٌاق سبٻ ؼٵؿوٺ يف ظؿ رل ٠ٻ ٸٵدٯ  قس٤دوٺ ؼداٌبي سةوٲ ئ   ټدل     
  كوودا  ،ووك٬ىٙة وبٵ ىية وؾسټية ٌا٘اة لٰٵّ سةټؿٴه ٌك٪ سقربٟ))

وسٴكسشط  ٺ و٭وٖ ٸؿ  ة ش صاٴة بيؿ  ،(6)((سٴٍك٬ية وسٴ٭وس٠ؿ سٴر٥وق
ٶ ئـ ٴدديه ٸددٻ  0946هددد/644بيددؿ ٸٵددٯ  قس٤ددوٺ ٰدداٺ يف ظددؿوؾ ودد ة   

سؾب١٭دددوٲ  ٺ  دددفهب ئ  ٴ٭ دددث سٴوس١٬دددة ئ  سػب دددو  سٴٍدددك٬ي ٸدددٻ    
                                                 

; ابـّ عـصاضٜ، اهبٚـاْ املغـطب، تػـٍ امل٘سـسّٙ،        2/127ابّ االباض، اذتوٞ اهػـ ا١،  ( 1

ّ ارتطٚر، أعٌاي األعالَ،  349م ّ خوسْٗ، اهعط،  2/242; اب  .215-4/214; اب

 .2/243أعٌاي األعالَ، ( 2

;  عِــاْ، زٗهــٞ اربغــالَ يف األُــسهؼ،    61م ابــّ أبــٛ ظض،، اهــصخ ٝ اهػــِٚٞ،  ( 3

 ٓـ/. 641ٗظتعى غق٘طٔا غِٞ  4/459

 .6/389، 4/215ابّ خوسْٗ، اهعط، ( 4

 .134ًؤهف زتٔ٘ي، تاضٙذ األُسهؼ، م( 5

 .4/233اهعط، ( 6
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 .  ش صاٴة و عٰاا بيؿ سؾبىٵٹ 
 

 احلياة الفكسية يف مديهة جهجالة: ثالجًا 

( ٶ0946-701هدد/ 644-99)ي ؾبؿ  دة ش صاٴدة ٴٵٹدؿب   ؾسٶ سؼبٱٷ سإودٸ
و٬دؿ ودٱ اا سؾبىدٵٹوٺ ٸدٻ سٴ١دك  وسٴ بدك        ، و  ٰرك ٸٻ عبىة ٬دكوٺ 

وؼددٲ سوح١كسٔد ا ٴحداق ػ سؾبؿ  دة      ،ئ  شاټب ودٱاٺ سٴدادؾ سةِدٵي    
مل  ددكؾ يف ٸّدداؾقټا ٸددا  ٍدد  ئ  ظددؿوخ ټددمسٞ  و ِددكسٞ بدد  ٸٱوټددات  

 ظدؿذث يف ٸ دا٫٘  ؼدك  ٸدٻ     سجملحٹٟ وهو ٸا  إٌك  ٺ سٴّكس٠ات سٴدا 
و٠ٵدد   ،سةټددؿٴه ٰاټددث ٸ٩ح١ٵددة و ٭دد٧ وقس هددا ب١ددٓ  قبددا  سؾبّددا    

سٴدك٤ٷ ٸددٻ سودح٭ٙا  سؾبددؿٺ سٴٱدا ب سٴوس١٬ددة بداٴ٭ك  ٸددٻ ش صاٴدة ٴددكوسؾ      
سٴ١ٵددٷ وسٴ٩ٱددك ئال  وبددا بددكل ٨ياددا   ٕدداً سٴ١ؿ ددؿ كبددٻ  ودداٹوس يف سٴ ٍدداٖ    

 0سٴ١ٵٹي يف سةټؿٴه ټفٰك ٸ اٷ

و ١دددك٦ بدددابٻ  ، ٱ ددد   بدددا ٸٙدددك٦  ،سٴكظبٻ بدددٻ هٍددداٶ٠ادددؿ-
٬داٲ   ،سٌدحاك باؼبدؿ د   ،ودٱٻ ٸكودية   ،ٸٻ  هٳ ش صاٴدة  ،ٸٕاي

٨ٵ١ٵل ٰاٺ ٸٻ  ب ا  سٴ٭كٺ سٴىداؾن   (0)سبٻ سالباق  ؾقٰحل ومل  ؼف ٠ ل
 .سؿبصكو/سٴراټي ٠ٍك سؾبيدؾو

فبدؿخ   ،٠اؿ سٴ٭دوو بدٻ فبٹدؿ سٴ١ادؿقو ٸدٻ  هدٳ ش صاٴدة        -
 هدددد499ك٪ وددد ة قظدددٳ ئ  سؾبٍددد ،قو  ٠دددٻ  بدددي ٠ٹدددك سٴٙٵٹ ٱدددي

 .  (9)ومل  ٍك سبٻ سالباق ئ  جاق ػ و٨اجل ،ٶ0015/

                                                 

 .238( ًعذٍ أقشاب اهقانٛ أبٛ عوٛ اهكسيف، م 1

 .3/142اهتلٌوٞ،  ( 2
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ٸٻ ٸوسيل بدم   سٴٍ حصايل ٠اؿ س  بٻ و١يؿ بٻ  قباض سةٸوو -
بٕد١اً   ،سؾبٍك٪ ٨صاوق دبٱدة  ئ قظٳ  ِاؼباً لسهؿسً ٰاٺ ٌيؽاً ، ٸية

 ،وٰحابة سؼبؿ د وسٴ٭ياٶ باٴ١ٵٷ ،٠ٵ  سؼبس وٰاٺ  رابك ،وذدذ  و ة
٨ٵٷ  دمٲ   ،قس٤ااً يف سػبااؾ ٶ 0140هد/433و ة سةټؿٴه ئ سټّك٦ ذٷ 

 ،ٴدل ٰحدا  ٨اكودة بىد ؿه     ،ٸرابكسً ٠ٵيل باٴر٥وق وسٴ ان  أؼدفوٺ ٠ دل  
 .  (0)ٶ0144هد/436وجويف و ة  ،وٰحا  قبحّك يف سٴ٩٭ل

فبٹؿ بٻ سٴمب  ٸٻ  هٳ ش صاٴة ودٱٻ ٸكودية ٴدل ٠ٵدٷ بداٴ٭ك ٺ       -
 .(9)ٶ0903هد/601جويف و ة ،وٰاٺ ٸوِو٨اً باٴّدض وسٴ٩ٕٳ ،وسٴ١كبية

ٸ٩كز بٻ ٨د ب ٸدٻ  هدٳ ٌد حصاٴة سٌدحاك باؼبدؿ د وٴدل ٸ١ك٨دة          -
 .  (3)ٶ0187هد/481باٴ١كبية وسةؼااق وسة١ٌاق جويف يف ظؿوؾ و ة 

  

                                                 

; 9/554; اهصٓ ، تاضٙذ اربغالَ،  38-8/36اهقانٛ عٚاض، تطتٚر املساضن، ( 1

 .6/58كشاهٞ، ًعذٍ املؤهفني، 

 .2/104ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 2

  2/189ابّ االباض، اهتلٌوٞ، ( 3
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 اخلامتة 

٠ٵ  سٴك٤ٷ ٸٻ ټؿقب سؾب١ٵوٸات ٠ٻ هفه سؾبؿ  ة ئال  ټل ٸٻ ؼددٲ  
سةټدددؿٴه  سٴاعدددد ج١ك٨ دددا ٠ٵددد   ةيدددة ٸو١٬ادددا سٴدددفو  دددكبٗ ٌدددك٪

وٰددددفٴٯ شددددو٦ سةټددددؿٴه دبكسٰددددم سةټددددؿٴه    ،بٍددددٹاؿبا سٴٍددددك٬ي
وكبدا لسؾ يف   ،سٴىاظٵية ٠ٵ  سٴاعك سؾبحوودٗ ٰاٵ ىدية وٸكودية وؾسټيدة    

 ةيددة سؾبؿ  ددة وشددوؾ سؾب١دداؾٺ ٨ياددا ٨ٕدددا ٠ددٻ سٌددحااق  هٵدداا بّدد ا٠ة  
 .  سةټىصة سٴّو٨ية

٨حعاددا سؾبىددٵٹوٺ ٔددٹٻ ٰددوقب جددؿٸ  ٸددٻ ٬اددٳ ٠اددؿ سٴ١م ددم بددٻ     
ٶ ووٱ اا سٴ١ؿ ؿ ٸدٻ سٴ٭اا دٳ سٴ١كبيدة    700هد/93و  بٻ ټّ  و ةٸو

ئال  ٺ  ةيحددداا سٴىياودددية ٜادددكت يف ٠ادددؿو سؾبدددكسبٙ    ،وسٴ بك دددة
وسؾبوظؿ ٻ ئـ زبوٴث ئ  ٸ ٙ٭ة ذ٥ك ة ٠ ها شبدك سػبيدوي ئ  ٸ ٙ٭دة    

و٥ٰ ها ٸٻ ٸ ا٫٘ ٌدك٪ سةټدؿٴه    ،سٴر٥ك سة٠ٵ  سٴٍك٬ي سةټؿٴىي
ٱدة  قس٤دوٺ ظحد  ود٭و٘اا يف ظدؿوؾ ود ة       ج١كٔث ئ  هصٹدات كبٵ 

   .  ٶ0946هد/ 644
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 مصادر ومزاجع الكتاب

 

  األولية  املصادز: أواًل

  ( 1259َٓـ/ 658ت ) أب٘ عبس اهلل ستٌس بّ عبس اهلل ،ابّ األباض -

 .1986َ ،ب ٗت ،اهغطب اربغالًٛزاض  ،عوق عوٕٚ  سػاْ عباؽ ،حتفٞ اهقازَ -

ٞ   ،حتقٚـق عبـس اهػـالَ اهلـطاؽ     ،اهتلٌوٞ هلتاب اهكوٞ-1  ،بـ ٗت  ،زاض اهفلـط هوطباعـ

1995  َ 

 .1985ًَكط  ،2ط ،حتقٚق سػني ًؤُؼ ،اذُتوٞ اهٗػ ا١  -2

 .2000َ ،ًكط ،ًلتبٞ اهجقافٞ اهسِٙٚٞ ،ًعذٍ أقشاب اهقانٛ أبٛ عوٛ اهكسيف -

 َ(1232ٓـ/ 630بٛ اهلطَ بّ عبس اهلطٍٙ ادتعضٜ )ت أبّ عوٛ  ،ث ابّ األ -

ـ       ،اهلاًى يف اهتاضٙذاألُسهؼ ًّ  – 3  ،مجعـٕ ٗسقـق ُك٘قـٕ داغٍـ ٙاغـني اهـسضٗٙ

 َ  2015 ،زًؿق ،1ط

 . ب ٗت ،زاض قازض ،اهوباب يف تٔصٙر األُػاب -4

ّ عبس اهلل بّ ٘ بأ ،زضٙػٛارب - ّ ستٌس ب ين اذتٌ ٜ اذتػ  زضٙؼعبس اهلل ستٌس ب

 َ(.1164ٓـ/ 560)ت 

 َ.1989 ،ب ٗت ،عامل اهلتر ،1ط ،ُعٓٞ املؿتاق يف اخ اق اآلفاق -5

ٛ   ،االقــطدطٜ - ًِتكــف اهقــطْ اهطابــع  ) أبــ٘  غــشاق  بــطآٍٚ بــّ ستٌــس اهفاضغــ

 ( اهعاؾط املٚالزٜ/اهلذطٜ

ًطادعــٞ ستٌــس ؾــفٚق   ،حتقٚــق ستٌــس دــابط عبــس اهعــاي  ،املػــاهم ٗاملٌاهــم -6

 . 1961َ ،ٝاهقآط ،لطباي

 ( 1147َٓـ/542ت) أب٘ اذتػّ عوٛ بّ بػاَ اهؿِ ٙين ،ابّ بػاَ -

ــطٝ    -7 ــى ادتعٙـ ــّ أٓـ ــصخ ٝ يف ستاغـ ــاؽ   ،اهـ ــاْ عبـ ــق  سػـ زاض اهغـــطب  ،1ط ،حتقٚـ

 . 2000َ ،ب ٗت ،اربغالًٛ

 َ( 1182ٓـ/ 578أب٘ اهقاغٍ خوف بّ عبس املوم )ت  ،ابّ بؿل٘اي -

ٜ تــس ،اهكــوٞ يف تــاضٙذ عوٌــا١ األُــسهؼ -8  ،2ط ،َ هــٕ ٗنــبطٕ قــالح اهــسّٙ اهلــ٘اض

 . 1955َ ،اهقآطٝ ،ًطبعٞ ارتاصتٛ

 َ(1094ٓـ/ 487)ت اهلل بّ عبس اهععٙع عبس أب٘ ،اهبلطٜ -
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 . 1992َ ،ب ٗت ،ًِؿ٘ضات زاض اهغطب اربغالًٛ ،املػاهم ٗاملٌاهم - 8

     . (1095َٓـ/ 488ت )عبس اهلل ،ابّ بوقني -

ْ ًــصكطات األًــ  عبــس اهلل  -9  ،هٚفــٛ بطٗفِػــاي . حتقٚــق أ ، املػــٌٟ بلتــاب اهتبٚــا

 .1955َ ،اهقآطٝ

 ( 1248َٓـ/646ت )نٚا١ اهسّٙ عبس اهلل بّ أمحس األُسهػٛ ،ابّ اهبٚطاض -

 .2001َ ،ب ٗت ،وٌٚٞزاض اهلتر اهع ،ادتاًع ملفطزات األزٗٙٞ ٗاأللصٙٞ-9

 ( 1184َٓـ/ 580ت تبى ) أب٘ بلط عوٛ اهكِٔادٛ ،اهبٚصق -

8-      ّ ٞ   ،أخباض املٔسٜ بـّ تـً٘طت ٗبساٙـٞ زٗهـٞ امل٘سـسٙ ٞ  ،زاض املِكـ٘ض هوطباعـ  ،ٗاه٘ضاتـ

 .1971َ ،اهطباط

 َ (1002ٓـ/393ت ) أب٘ ُكط  مساعٚى بّ محاز ،ادت٘ٓطٜ -

11-  ٞ  ،4ط ،حتقٚــق أمحــس عبــس اهغفــ٘ض عطــاض   ،اهكــشاح تــاز اهوغــٞ ٗقــشاح اهعطبٚــ

 .1987َ ،ب ٗت

 َ(1063ٓـ/ 456س بّ غعٚس )ت ب٘ ستٌس عوٛ بّ أمحأ ،ابّ سعَ -

ٞ  ،4ط  ،حتقٚق عبس املِعٍ خوٚى  بطآٍٚ ،مجٔطٝ أُػاب اهعطب -  ،زاض اهلتر اهعوٌٚـ

 َ 2007 ،ب ٗت

ٞ يف فهى األُسهؼ ٗشكط ضداهلا - ْ عباؽ ،ضغاه  .1987َ ،ب ٗت ،2ط ،حتقٚق  سػا

 . 1987َ ،ب ٗت ،2ط ،حتقٚق  سػاْ عباؽ ،ضغا٢ى ابّ سعَ -10

 ( 852َٓـ/ 238ت ) عبس املوم بّ سبٚر اهقطط  ،ابّ سبٚر -

ٞ  اهعالز ،شتتكط يف اهطر -12 حتقٚـق ستٌـس    ،املغـطب  بـالز  يف ٗاألعؿـاب  باأللصٙـ

 . 1998َ ،ب ٗت ،زاض اهلتر اهعوٌٚٞ ،1ط ،أًني اههِاٜٗ

 (1095َ/ ٓـ488ستٌس بّ أبٛ ُكط فت٘ح بّ عبس اهلل األظزٜ )ت  ،اذتٌٚسٜ -

ٗأمسا١ ضٗاٝ اذتسٙح ٗأٓى اهفقـٕ ٗاألزب   شكط ٗالٝ األُسهؼدصٗٝ املقتبؼ يف  -13

 . 1966َ ،اهقآطٝ ،اهساض املكطٙٞ هوتأهٚف ٗاهِؿط ،ٗشٜٗ اهِبآٞ ٗاهؿعط

ٍ )ت٘ بأ ،اذتٌ ٜ-  ّ عبس املِع ّ عبس اهلل ب ٛ : عبس اهلل ستٌس ب  َ(1310ٓـ/710س٘اه

 . 1980َ ،ب ٗت ،2ط ،حتقٚق  سػاْ عباؽ ،اهطٗض املعطاض يف خط األتطاض -14

 ( 1177َٓـ/ 573ت ) ُؿ٘اْ بّ غعٚس اذتٌ ٜ اهٌٚين ،اذتٌ ٜ -

ّ اهلوَ٘ -15 َ اهعطب ً َ ٗزٗا١ كال حتقٚق سػني بّ عبس اهلل اهعٌطٜ  ،مشؼ اهعو٘

 . 1999َ ،ب ٗت ،زاض اهفلط ،ٗآخطْٗ

 ( 977َٓـ/ 367ت) أب٘ اهقاغٍ اهِكٚ  ،ابّ س٘تى -

 .1938َ ،هٚسْ ،طٙىًطبعٞ ب ،2ط ،ق٘ضٝ األضض-16

 َ(1076ٓـ/469ب٘ ًطٗاْ سٚاْ بّ خوف )ت أ ،ابّ سٚاْ -
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حتقٚـق  ( 846َ-796ٓــ/ 232-180هوشقبـٞ  ) ،املقتبؼ ًّ أُبا١ أٓى األُـسهؼ -17

 .2003َ ،اهطٙاض ،1ط  ،ستٌ٘ز عوٛ ًلٛ

حتقٚـق  ( َ 880-846ٓــ/  267-232هوشقبٞ ) املقتبؼ ًّ أُبا١ أٓى األُسهؼ-18

 . 1973َ ،ب ٗت ،زاض اهلتاب اهعطبٛ ،1 ط ،ستٌ٘ز عوٛ ًلٛ

حتقٚـق   ،َ(941-912ٓــ/ 330-300)هوشقبٞ  ًّ أُبا١ أٓى األُسهؼ املقتبؼ -19

 ،ًِؿــ٘ضات املعٔــس اهعطبــٛ هوجقافــٞ ،ب. ؾـاملٚتا باهتعــاْٗ ًــع كــ٘ض ُٚطــٛ ٗ َ. قــبح 

 َ. 1979 ،ًسضٙس

ّ أُبا١ أٓى األُسهؼ -20 حتقٚق  ،َ (974-970ٓـ/ 364-360هوشقبٞ ) املقتبؼ ً

 . 1965َ ،ب ٗت ،زاض اهجقافٞ ،عبس اهطمحّ عوٛ اذتذٛ

-  ْ ــا ــّ خاتــ ــ ،ابــ ــس    ٘أبــ ــّ عبــ ــس بــ ــتح بــــّ ستٌــ ــط اهفــ ــبٚوٛ   ُكــ ــٛ االؾــ اهلل اهقٚػــ

 (1134َ/ٓـ529)ت

 . 1866َ ،طبعٞ ب٘الق ،تال٢س اهعقٚاْ يف ستاغّ األعٚاْ-18

  ( 1185َٓـ/ 581ت ) أب٘ ستٌس ،ابّ ارتطاط

م  ،ضاختكــاض اتتبــاؽ األُــ٘ا -21 تقــسٍٙ ٗ حتقٚــق اميٚوًٚ٘٘هِٚــا ٗ خــافِٚت٘ ب٘غـٚـ

 َ.1990ًسضٙس  ،ًعٔس اهتعاْٗ اهعطبٛ ،ااوؼ األعوٟ هألعاخ اهعوٌٚٞ ،بٚال

 ( 971َٓـ/361ت ) أب٘ عبس اهلل ستٌس بّ ساضخ ،ارتؿين -

ين     ،تهاٝ تططبٞ ٗعوٌا١  فطٙقٚٞ-22 س عـ٘ت عطـاض اذتػٚـ ًلتبـٞ   ،عين بِؿطٖ اهػٚـ

 . 1994َ ،قآطٝاه ،2ط ،ارتاصتٛ

 .َ(1374ٓـ/776ب٘ عبس اهلل ستٌس اهتوٌػاُٛ)ت  أهػاْ اهسّٙ  ،ابّ ارتطٚر -

 ٓـ. 1424 ،ب ٗت ،زاض اهلتر اهعوٌٚٞ ،1ط ،اربساطٞ يف أخباض لطُاطٞ-23

املػــٌٟ بتــاضٙذ  اربغــالًَــّ ًوــ٘ن  االســتالَ تبــىٙــع ٘عٌــاي األعــالَ يف ًــّ بأ -24

س ك حتقٚق  ،اغباُٚا اربغالًٚٞ ّ  غٚـ ٞ   ،1ط ،ػـطٜٗ سػـ  ،بـ ٗت  ،زاض اهلتـر اهعوٌٚـ

2003َ . 

25-   ٞ ٞ يف شكــط األخبــاض املطاكؿـٚـ س اهبؿــ     ،اذتوــى امل٘ؾـٚـ عــين بتكــشٚشٕ اهػـٚـ

 .بسْٗ تاضٙذ ،تُ٘ؼ ،ًطبعٞ اهتقسَ اربغالًٚٞ ،1ط ،اهف٘ضتٛ

 .1980َ ،ب ٗت ،1ط ،حتقٚق ستٌس عبس اهلل عِاْ ،ضعتاُٞ اهلتاب ٗصتعٞ املِتاب -

ستـر اهـسّٙ    ،قششٕ ٗٗنع فٔاضغٕ ُٗؿـطٖ  ،اهبسضٙٞ يف اهسٗهٞ اهِكطٙٞاهوٌشٞ  -

 .ٓـ1347 ،اهقآطٝ ،املطبعٞ اهػوفٚٞ ،ارتطٚر

 َ(1405ٓـ/ 808عبس اهطمحّ بّ ستٌس )ت  ،ابّ خوسْٗ - 

اهعـط ٗزٙــ٘اْ املبتـسأ ٗارتــط يف أٙـاَ اهعــطب ٗاهعذـٍـ    تـاضٙذ ابــّ خوـسْٗ املػــٌٟ   -26

ٝ    ،،األكـط هػوطاْ ٗاهطبط ًّٗ عاقطٍٓ ًّ شٜٗ ا زاض  ،2ط ،حتقٚـق خوٚـى ؾـشاز
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 . 1988َ ،ب ٗت ،اهفلط

 . (1282َ / ٓـ681ت) ستٌس بّ أمحس اهسّٙ مشؼ اهعباؽ أب٘ ،ابّ خولاْ -

ْ  أبِا١ ٗأُبا١ األعٚاْ ٗفٚات-27 ٞ      اهعًـا  ،،حتقٚـق  سػـاْ عبـاؽ ، هبِـاْ ، زاض اهجقافـ

 . 1969َ ،ب ٗت

 ( 1347َ/ٓـ748بّ تامياظ )ت ستٌس بّ أمحس بّ عجٌاْ  ،اهصٓ  -

 ،زاض اهغطب اربغالًٛ ،بؿاض ع٘از حتقٚق ،ٗاألعالَ املؿآ  ٗٗفٚات اربغالَ تاضٙذ -28

 . 2003َ ،ب ٗت

 . 2006َ ،اهقآطٝ ،زاض اذتسٙح ،غ  أعالَ اهِبال١-32  

 ( 925َٓـ/ 313ت ) أب٘ بلط ستٌس بّ ظكطٙا ،اهطاظٜ -

 ،زاض  سٚــا١ اهــ اخ اهعطبــٛ ،ٓٚــجٍ خوٚفــٞ طعٌٚــٛاعتِــٟ بــٕ  ،اذتــاٜٗ يف اهطــر-29

 .2002َ ،ب ٗت

 ( 1147َٓـ/ 542ت ) أب٘ ستٌس ،اهطؾاطٛ -

تقسٍٙ ٗحتقٚق اميٚوٚ٘ ً٘هِٚا ٗخـاثِٚت٘ ب٘تٚـم    ،األُسهؼ ًّ اتتباؽ األُ٘اض-24

ال  ،ًــــع اهعــــامل اهعطبــــٛ ًعٔــــس اهتعــــاْٗ ،ااوــــؼ األعوــــٟ هألعــــاخ اهعوٌٚــــٞ ،بـــٚـ

 . 1980َ،ًسضٙس

 ( 1033َٓـ/ 425بعس ) أب٘  غشاق  بطآٍٚ بّ اهقاغٍ ،طتٚق اهق ٗاُٛاه -

ٟ    ،تاضٙذ  فطٙقٚٞ ٗاملغطب -26  ،حتقٚق عبس اهلل اهعوٛ اهعٙساْ ٗعع اهـسّٙ عٌـط ً٘غـ

 .1990َ ،ب ٗت ،زاض اهغطب اربغالًٛ

 ( 1790َٓـ /1205ت ) ستٌس بّ ستٌس بّ عبس اهطظاق ،اهعبٚسٜ -

ّ د٘آط ا-30 ْ ٗغِٞ اهطبع ،ًِؿ٘ضات زاض اهلساٙٞ ،هقاً٘ؽتاز اهعطٗؽ ً ْ ًلا  . بسٗ

 (َ 1325/ ٓـ726كاْ سٚا غِٞ ) اذتػّ عوٛ بّ عبس اهلل ٘أب ،ابّ أبٛ ظض، -

زاض  ،ًسِٙٞ فـاؽ  املغطب ٗتاضٙذاألُٚؼ املططب بطٗض اهقططاؽ يف أخباض ًو٘ن -31

 . 1972َ ،اهطباط ،املِك٘ض هوطباعٞ ٗاه٘ضاتٞ

 .1972َ ،اهطباط ، تاضٙذ اهسٗهٞ املطِٙٚٞاهصخ ٝ اهػِٚٞ يف  -

 ( 1154َٓـ/ 541ت بعس ) بلط أبٛعبس اهلل ستٌس بّ  أب٘ ،اهعٓطٜ -

 ،ًلتبٞ اهجقافٞ اهسِٙٚٞ ،اعتِٟ بتشقٚقٕ ستٌس ساز قازق ،كتاب ادتغطافٚٞ-23 

 . ب٘ضغعٚس

 ( 1519َٓـ/ 926ت )محعٝ بّ أمحس بّ عٌط ،ابّ اهػباط -

ّ اهػباطتاض ،قسق األخباض-28 ٕ ٗسققٕ عٌط عبس اهػالَ تسًطٜ ،ٙذ اب  ،1ط ،عين ب

 . 1993َ ،هبِاْ ،ططابوؼ
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 ( 1286َٓـ/685َ أٗ 1274ٓـ/ 673عوٛ بّ ً٘غٟ )ت  ،ابّ غعٚس -

ف ،املغــطب يف سوــٟ املغــطب-32  ،2ز،1،1953َز،ًكــط ،زاض املعــاضف ،حتقٚــق ؾــ٘تٛ نـٚـ

1955َ. 

 ( 838َٓـ/ 224ت ) طٜٗأب٘ عبٚس اهقاغٍ بّ غالَ اهل ،ابّ غالَ -

ٞ زا٢طٝ املعاضف اهعجٌاُٚٞ ،حتقٚق ستٌس عبس املعٚس خاْ ،لطٙر اذتسٙح -33  ،ًطبع

 . 1964َ ،اهسكّ –سٚسض آباز 

 ( 1180َٓـ/ 576ت ) أب٘ طآط أمحس بّ ستٌس بّ غوفٕ االقبٔاُٛ ،اهػوفٛ -

ٍ اهػفط-30 ٞ اهتذاضٙٞ ،اهلل عٌط اهباضٗزٜحتقٚق عبس،ًعذ ٞ امللطًًٞ ،امللتب  .  ت. ب ،ل

 ( 1166َٓـ/562ت ) أب٘ غعس عبس اهلطٍٙ بّ ستٌس اهتٌٌٚٛ ،اهػٌعاُٛ -

 .1962َ ،سٚسضآباز ،حتقٚق عبس اهطمحّ عتٟٚ املعوٌٛ ،األُػاب-34

 ( 1065َٓـ/ 458ت ) أب٘ اذتػّ عوٛ بّ  مساعٚى ،ابّ غٚسٖ -

ٍ مجاي ،املدكل-35  .1996َ ،ب ٗت ،طبٛزاض  سٚا١ اه اخ اهع ،حتقٚق خوٚى  بطآٚ

 َ (1505ٓـ/911ت ) عبس اهطمحّ بّ أبٛ بلط ،اهػٚ٘طٛ -

 .2008َ ،ب ٗت ،زاض قازض ،حتقٚق  بطآٍٚ قاحل ،تاضٙذ ارتوفا١-31

 َ(1326ٓـ / 727أب٘ عبس اهلل ستٌس بّ أبٛ طاهر األُكاضٜ )ت ،ؾٚذ اهطب٘ٝ -

ٛ زاض  سٚا١ اهـ اخ   ،طتبٞ اهسٓط يف عذا٢ر اهط ٗاهبشط -36 اهطبعـٞ   ،بـ ٗت  ،اهعطبـ

 َ. 1998اهجاُٚٞ 

 َ  (1198ٓـ/ 594ت ) عبس املوم )ت س٘اهٛ ،هكالٝقاسر ا أبٛ ابّ

ٍ اهـ٘اضثني     باربًاًٞتاضٙذ املّ   -37 ٍ اهلل أ٢ٌـٞ ٗدعؤـ  ،عوٟ املػتهعفني بأْ دعؤـ

 . 1979َزاض اهؿؤْٗ اهجقافٚٞ بغساز  ،حتقٚق عبس اهلازٜ اهتاظٜ

 ( 1362َٓـ/764ت ) ٚى بّ آبٚمقالح اهسّٙ خو ،اهكفسٜ -

 .2000َ ،ب ٗت ،حتقٚق أمحس األضُؤٗط ٗتطكٛ ًكطفٟ ،اه٘ايف باه٘فٚات-38

 َ( 1202ٓـ/599ت ) أب٘ دعفط أمحس بّ عٚػٟ ،اهه  -

 َ 1967 ،اهقآطٝ ،زاض اهلتاب اهعطبٛ ،بغٚٞ املوتٌؼ يف تاضٙذ ضداي أٓى األُسهؼ-39 

ّ عبس اذتق- ّ عبس امل ،اب ٛ اهسٙ ّ عبس اذتق اهبغسازٜقف ّ ب  َ (1338ٓـ/ 739ت ) ؤً

 . ٓـ1412 ،ب ٗت ،1ط ،زاض ادتٚى ،ًطاقس االطال، عوٟ أمسا١ األًلِٞ ٗاهبقا،-40

ــس - ــّ عبــ ــٛابــ ــس،املوم املطاكؿــ ــس املوــــم   أب٘ عبــ ــّ عبــ ــس بــ ــس بــــّ ستٌــ  اهلل ستٌــ

 ( 1303َٓـ/703ت)

ٛ امل٘ق٘ي ٗاهكوٞ-41 ٞ هلتاب  ،حتقٚق  سػاْ عباؽ ،اهػفط ارتاًؼ ،اهصٙى ٗاهتلٌو

 . 1965َب ٗت 

 َ(1312ٓـ/ 712بعس  ت) اهعباؽ أمحس بّ ستٌس أب٘ ،ابّ عصاضٜ املطاكؿٛ-
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-حتقٚق ًٗطادعـٞ دــ.ؽ كـ٘الْ ٗ     ،اهبٚاْ املغطب يف أخباض األُسهؼ ٗاملغطب-42

ٛ بطٗفِػاي ٗادتع١ ارتام بامل٘سسّٙ  ،4ز ،3ز ،2; زَ 1951 ،ب ٗت ،زاض اهجقافٞ ،هٚف

   . 1985َ ،ب ٗت ،زاض اهغطب اربغالًٛ ،1ط ،ستٌس  بطآٍٚ اهلتاُٛ ٗآخطْٗ حتقٚق

 َ(1085ٓـ/ 478أمحس بّ عٌط بّ أُؼ )ت  ،اهعصضٜ-

ع األخبــاض ٗتِ٘ٙــع اآلثــاض ٗاهبػــتاْ يف   -43 ُكــ٘م عــّ األُــسهؼ ًــّ كتــاب تطقـٚـ

ــساْ ٗاملػـــاهم   ــع املٌاهـــم  ىللطا٢ـــر اهبوـ ــع األ  ،مجٚـ ــق عبـــس اهععٙـ ــ٘اُٛحتقٚـ  ،ٓـ

 ز.ت. ،ًسضٙس ،اربغالًٚٞ٘ضات ًعٔس اهسضاغات ًِؿ

 (1175َٓـ/ 571ت ) أب٘ اهقاغٍ عوٛ بّ اذتػّ بّ ٓبٞ اهلل ،ابّ عػاكط -

ٞ زًؿق-32  . 1995َ ،ب ٗت ،زاض اهفلط ،حتقٚق عٌطٗ بّ لطاًٞ اهعٌطٜٗ ،تاضٙذ ًسِٙ

ؼ ،1228َٓـــ/ 636ت) أبــ٘ عبــس اهلل بــّ عػــلط  ،ابــّ عػــلط -  أبــ٘ بلــط بــّ ،ٗابــّ مخـٚـ

 ( 1241َٓـ/ 639ت ) مخٚؼ

ٞ اهبكا٢ط ٗاألبكاض-37 تقسٍٙ ٗختطٙر ٗتعوٚق عبس اهلل املطابط  ، ،ًطوع األُ٘اض ُٗعٓ

  . 1999َ ،اهطباط ،ٗزاض األًاْ ،ب ٗت ،زاض اهغطب اربغالًٛ ،1ط ،اهتغٛ

 ( 1200َٓـ/ 597ت ) ستٌس بّ ستٌس بّ ساًس اهلاتر ،اهعٌاز األقفٔاُٛ -

ٞ   ،حتقٚق أشضتاف أشضت٘ف ،طٙسٝ اهعكطخطٙسٝ اهقكط ٗد-38  ،هوِؿـط  اهـساض اهتُ٘ػٚـ

1971َ. 

 ( 1175َ/ ٓـ571)ت ستٌس بّ أٙ٘ب بّ لاهر اهبوِػٛ ،ابّ لاهر-

ٞ        تطعٞ ًّ كتاب  -44   ،فطسـٞ األُفـؼ عـّ كـ٘ض األُـسهؼ ًٗـسُٔا بعـس األضبعٌا٢ـ

  . 1956َاهقآطٝ  ،زتوٞ ًعٔس املدط٘طات اهعطبٚٞ ،هبسٙعهطفٛ عبس ا حتقٚق

 َ(1331ٓـ/ 732عٌاز اهسّٙ  مساعٚى بّ ستٌس بّ عٌط )ت  ،اهفسا ٘بأ

 َ.1840 ،باضٙؼ ،زاض اهطباعٞ اهػوطاُٚٞ ،تقٍ٘ٙ اهبوساْ-34

 (1396َ/ٓـ799 ت بطآٍٚ بّ عوٛ بّ ستٌس اهٚعٌطٜ ) ،ابّ فطسْ٘ -

ْ عوٌا١ املصٓر-39 ٞ أعٚا  ،األمحسٜ قٚق ٗتعوٚق ستٌسحت ،اهسٙباز املصٓر يف ًعطف

 .هقآطٝا

 ( 1012َٓـ/ 403ت ) أب٘ اه٘هٚس عبس اهلل بّ ستٌس بّ ٙ٘غف ،ابّ اهفطنٛ -

ٛ     ،تاضٙذ عوٌا١ األُسهؼ-45 زاض اهلتـر    ،1ط ،حتقٚق ضٗسٚـٞ عبـس اهـطمحّ اهػـ٘ٙف

 . 1997َ ،ب ٗت ،اهعوٌٚٞ

 ( 975َٓـ/ 365ت ) أمحس بّ ستٌس بّ  غشاق ،ابّ اهفقٕٚ-

 .1996َ ،ب ٗت ،٘غف اهلازٜحتقٚق ٙ ،شتتكط كتاب اهبوساْ-40

 ( 1414َٓـ/ 817ت ) ستٌس بّ ٙعق٘ب ،اهف ٗظآبازٜ -

 . 2000َ ،ب ٗت ،زاض غعس ،1ط ،اهبوغٞ يف تطادٍ أ٢ٌٞ اهِش٘ ٗاهوغٞ -
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ٞ اهطغاهٞ ،اهقاً٘ؽ احملٚط-46  َ.2005 ،ب ٗت ،8ط ،ًلتر حتقٚق اه اخ يف ًؤغػ

 ( 1149َـ/ 544ٓت ) عٚاض بّ ً٘غٟ اهٚشك  ،اهقانٛ عٚاض -

 ،املغـطب  ،1ط ،6ز ،حتقٚـق غـعٚس أمحـس أعـطاب     ،تطتٚر املساضن ٗتقطٙر املػاهم-47

1983 َ . 

 ( 889َٓـ/ 276ت ) عبس اهلل بّ ًػوٍ اهسِٙ٘ضٜ ،ابّ تتٚبٞ-

 .1963َ ،ًكط ،4ط ،امللتبٞ اهتذاضٙٞ ،أزب اهلاتر-42

ّ اهقطاْ-    ّ عبس املوم اهلتاًٛ ا ،اب ّ ستٌس ب ٛ ب ّ عو ّ ب ٓـ 628ملطاكؿٛ )تسػ

/1230)َ 

ّ أخباض اهعًاْ-48 ْ ه تٚر ًا غوف ً ٍ ادتٌا  ،2ط ،حتقٚق ستٌ٘ز عوٛ ًلٛ ،ُع

 َ. 1990 ،ب ٗت ،زاض اهغطب اهعطبٛ

 . َ (1283ٓـ/ 682ت) ظكطٙا بّ ستٌس بّ ستٌ٘ز ،اهقعٗٙين -

 . 1969َ ،ب ٗت ،زاض قازض ،آثاض اهبالز ٗأخباض اهعباز-43

 ( 1491َٓـ/ 897ت ) أب٘ اهفسا١ ظّٙ اهسّٙ تاغٍ ،ابّ تطو٘بغا-

ّ مل ٙقع يف اهلتر اهػتٞ-49 ًطكع  ،حتقٚق ؾازٜ بّ ستٌس بّ غامل ،اهجقات ل

 .2011َ ،قِعا١ ،اهِعٌاْ هوبش٘خ ٗاهسضاغات

 ( 1418َٓـ/821ت ) أمحس بّ عوٛ بّ أمحس ،اهقوقؿِسٜ -

 . ب ٗت ،زاض اهلتر اهعوٌٚٞ ،قبح األعؿٟ يف قِاعٞ اربُؿا-37

 َ (977ٓـ/367ت) أب٘ بلط ستٌس بّ عٌط ،ابّ اهق٘طٚٞ -

 .1957َ ،ب ٗت ،حتقٚق عبس اهلل أُٚؼ اهطبا، ،تاضٙذ افتتاح األُسهؼ -46

 َ (1438ٓـ/ 842ت ) مشؼ اهسّٙ ستٌس بّ عبس اهلل ،اهقٚػٛ اهسًؿقٛ -

47-    ٍ ح املؿــتبٕ يف نــبط أمســا١ اهــطٗاٝ ٗأُػــابٍٔ ٗأهقــابٍٔ ٗكِــآ ٚــق حتق ،ٗنـٚـ

 .1993َ ،ب ٗت ،ًؤغػٞ اهطغاهٞ ،ستٌس ُعٍٚ اهعطتػ٘غٛ

 ( 1372َٓـ/774ت )أب٘ اهفسا  مساعٚى بّ عٌط ،ابّ كج -

 .1988َ ،ب ٗت ،زاض  سٚا١ اه اخ اهعطبٛ ،حتقٚق عوٛ ؾ ٜ ،اهبساٙٞ ٗاهِٔاٙٞ-50

ّ اهلطزب٘ؽ- ْ عبس املوم اهت٘ظضٜ ،اب ٘ ًطٗا ٜ / ًّ عوٌا١ اهقطْ اهػازؽ اهلذط) أب

 ( اهجاُٛ عؿط املٚالزٜ

ْ   ،تاضٙذ األُسهؼ البّ اهلطزب٘ؽ ٗٗقفٕ البّ اهؿـباط -51 حتقٚـق   ،ُكـاْ دسٙـسا

  . 1971َ ،ًسضٙس ،ًطبعٞ اهسضاغات اربغالًٚٞ ،أمحس شتتاض اهعبازٜ

 ( 1082َٓـ/ 475ت ) أب٘ ُكط عوٛ بّ ٓبٞ اهلل ،ابّ ًاك٘ال -

 ،دتوـف يف األمسـا١ ٗاهلِـٟ ٗاألُػـاب    ربكٌاي يف ضفع االضتٚـاب عـّ املؤتوـف ٗامل   -52

 .1990َ ،ب ٗت ،زاض اهلتر اهعوٌٚٞ ،1ط
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 )ت اهقطْ اهطابع اهلذطٜ/اهعاؾط املٚالزٜ(. ًؤهف ،زتٔ٘ي-

ًطا٢ٔـا ضمحٍٔـ اهلل ٗاذتـطٗب اه٘اتعـٞ     أخباض زتٌ٘عٞ يف فتح األُسهؼ ٗشكط أ -53

 َ.1867 ،زتطٙط ،بٔا بٍِٚٔ

 َ(.1489/ٓـ895ت يف سسٗز ) ًؤهف ،زتٔ٘ي-

 ،2007َ ،ب ٗت ،اهلتر اهعوٌٚٞزاض،1ط ،حتقٚق عبس اهقازض ب٘باٙٞ ،تاضٙذ األُسهؼ- 47

ٞ األخط٠ بتشقٚق ه٘ٙؼ ً٘هِٚا ْ شكط بالز األُسهؼ ،ٗاهِػد  . 1983َ ،ًسضٙس،بعِ٘ا

 ( 1312َٓـ/ 712كاْ سّٚا )ًؤهف ،زتٔ٘ي -

 . 2005َ ،اهطباط ،1ط ،حتقٚق عبس اهقازض ب٘باٙٞ ،ًفاخط اهطبط -48

 ( 1249َ/ٓـ647عبس اه٘اسس بّ عوٛ )ت  ،املطاكؿٛ -

زاض  ،2ط ،ٗنع س٘اؾٕٚ خوٚى عٌطاْ املِك٘ض ،املعذر يف تودٚل أخباض امُلغطب  -54

 .2005َ ،ب ٗت ،اهلتر اهعوٌٚٞ

 ( 1708َٓـ/ 1120ت ) عوٛ بّ أمحس ،ابّ ًعكَ٘ املسُٛ اذتػٚين -

 ،حتقٚـق ًؤغػـٞ آي اهبٚـت    ،هغـٞ اهعـطب املعـ٘ي   اهططاظ األٗي ٗاهلِاظ ملا عوٕٚ ًـّ  -55

 . بسْٗ ًلاْ ٗغِٞ اهطبع ،ٗتقسٍٙ عوٛ اهؿٔطغتاُٛ

 ( 990َ/ ٓـ380عبس اهلل أمحس بّ ستٌس اهؿافعٛ اهبؿاضٜ )ت  ٘أب ،املقسغٛ -

ٞ األتاهٍٚ-56  ٍ يف ًعطف ّ اهتقاغٚ ٕ ستٌس شتعَٗ ،أسػ ٕ ٗس٘اؾٚ زاض  ،ٗنع ًقسًت

 . 1987َب ٗت  ، سٚا١ اه اخ اهعطبٛ

 .َ (1631ٓـ / 1041: ت) املقطٜ ، ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ ستٌس اهتوٌػاُٛ -

ُفح اهطٚـر ًـّ لكـّ األُـسهؼ اهططٚـر ، حتقٚـق  سػـاْ عبـاؽ ، زاض قـازض ،          -57

 .1968َب ٗت ، 

 ( 1311َٓـ/ 711ت) ستٌس بّ ًلطَ بّ عوٛ ،ابّ ًِع٘ض -

 . ٓـ1414 ،ب ٗت ،زاض قازض ،هػاْ اهعطب-53

ــ٘ - ــسا٢ٍ اهقطؾــٛ اهتٌٚــٛ           ،ٙطٜاهِ ــّ عبــس اه ــّ عبــس اه٘ٓــاب بــّ ستٌــس ب أمحــس ب

 َ(1332ـ /732ٓتاهبلطٜ)

ط اربغـــالًٛضٙذ املغـــطب اتـــ -  -األُـــسهؼ-فطٙقٚـــٞ ٗاملغـــطب ) يف اهعكـــط اه٘غــٚـ

ٞ ٗاتطٙطـ   ،األزب فِْ٘يف  اربضبًّ كتاب ُٔاٙٞ  ،َ(1319ـ647ٓـ/ 719-27ققوٚ

 ز.ت. ،املغطب ،اهساض اهبٚها١ ،املغطبٚٞزاض اهِؿط  ،ب٘ نٚف أمحسأحتقٚق ًكطفٟ 

  .ٓـ1423 ،اهقآطٝ ،زاض اهلتر ،1ط ،ُٔاٙٞ األضب يف ًعطفٞ فِْ٘ األزب-58

 ( 1348َٓـ / 749) اهلِسٜ عٌط بّ ًعفط بّ عٌط بّ ستٌس ،ابّ اه٘ضزٜ

 . 1996َ ،ب ٗت ،زاض اهلتر اهعوٌٚٞ ،1ط ،تاضٙذ ابّ اه٘ضزٜ-55

 (828َٓـ/ 213ت )املعافطٜ اذتٌ ٜ أٙ٘ب بّ ٓؿاَ بّ املوم عبس ،ابّ ٓؿاَ-
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45- ٞ ــ ْ    ،اهػــ ٝ اهِب٘ٙ ًطبعــٞ ًكــطفٟ اهبــابٛ    ،حتقٚــق ًكــطفٟ اهػــقا ٗآخــطٗ

 1955َ ،ًكط ،اذتو 

 (1366َٓـ/768ت ) عبس اهلل ستٌس بّ أغعس أب٘ ،اهٚافعٛ-

59- ْ  ،ٛاربغــالًزاض اهلتــاب  ،ًــطآٝ ادتِــاْ ٗعــطٝ اهٚقعــاْ يف ًعطفــٞ ســ٘ازخ اهعًــا

 . 1994َ ،اهقآطٝ

- ٜ ــ٘ ــات٘ت اذتٌــ ــسّٙ   ،ٙــ اب اهــ ـٔـ ــأؾــ ــس ٘بــ ــس عبــ ــّ عبــ ٜ اهلل بــ ــساز ــٛ اهبغــ  اهلل اهطًٗــ

 َ(1228ٓـ/626)ت

60-  ْ ـ       ،األُسهؼ ًّ ًعذٍـ اهبوـسا  ،1ط ،سققـٕ ٗعوـق عوٚـٕ داغٍـ ٙاغـني اهـسضٗٙ

 .2012َاهبكطٝ 

  . 1995َ ،ب ٗت ،زاض قازض ،ًعذٍ اهبوساْ-61
 

  :املساجع احلديجة: ثانيًا

 عوٛ  ،أزٍٓ-

 .ت. ز ،ب ٗت ،املعتٌس بّ عباز-1

 ؾلٚر ،ضغالْأ-

ٞ ٗاآلثـاض   األخباضاذتوى اهػِسغٚٞ يف -2 ٞ   ،1ط ،األُسهػٚـ  ،ًكـط  ،املطبعـٞ اهطمحاُٚـ

1936.َ 

 ٙ٘غف  ،أؾبار-

3-    ّ ْ    ،تــاضٙذ األُــسهؼ يف عٔــس املــطابطني ٗامل٘ســسٙ  ،تطمجــٞ ستٌــس عبــس اهلل عِــا

 . 1940َ ،اهقآطٝ ،مجٞ ٗاهِؿطًطبعٞ دتِٞ اهتأهٚف ٗاه 

 فؤاز  فطاَ  ،اهبػتاُٛ-

 . ٓـ1370 ،طٔطاْ ،تطمجٞ ضنا ًٔٚاض ،فاضغٛ –تاً٘ؽ عطبٛ  ،املِذس األظسٜ-1

 عبس اهلطٍٙ  ،اهت٘اتٛ-

 . 1967َ ،اهساض اهبٚها١ ،1ط ،ًأغاٝ أُٚاض اه٘د٘ز اهعطبٛ باألُسهؼ-4

 دابط خوٚفٞ  ،دابط

ــ636-528)اهػٚاغــٛ ٗاهػــلطٜ يف األُــسهؼ  بِــ٘ ًــطزُٚـ ٗزٗضٓـٍـ   -4  -1134/ٓـ

 .2017َزًؿق  ،1ط( 1238َ

 غعسٜ  ،أب٘ سبٚر-

 . 1988َ ،زًؿق ،زاض اهفلط ،هقاً٘ؽ اهفقٔٛ-4

 .عبس اهطمحّ عوٛ ،اذتذٛ-

2-  ٞ ( 1491َ-710ٓــ/  897-92)اهتاضٙذ األُسهػٛ ًّ اهفتح ستٟ غـق٘ط لطُاطـ
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 َ 1976 ،بغساز ،1ط

 ٙاغني  داغٍ  ،اهسضٗٙـ-

 .2017َ ،ب ٗت ،زاض اهلتر اهعوٌٚٞ ،أعالَ ُػا١ األُسهؼ-5

 داغٍ ٙاغني ٗسػني دباض  ،اهسضٗٙـ ٗاهعوٚاٜٗ -

 .2017َ ،زًؿق ،زاض مت٘ظ هوطباعٞ ،بطؾوُ٘ٞ بني اربغالَ ٗاهِكطاُٚٞ -

 ،زاض مت٘ظ هوطباعٞ ،أغت٘ضتٞ ( –بٚاغٞ  –الضزٝ ) ،زضاغات يف تاضٙذ املسْ األُسهػٚٞ-3

 .2017َ ،زًؿق ،1ط

 عكٌت عبس اهوطٚف  ،زُسف

    4-   ّ ــٞ املــطابطني ًٗػــتٔى امل٘ســسٙ ٛ  ،1ط ،األُــسهؼ يف ُٔاٙ  ،زاض اهغــطب اربغــالً

 . 1988َ  ،ب ٗت

 ضِٙٔطت  ،زٗظٜ-

ٍ اهعطبٚٞ-5 ٞ املعاد ٕ ستٌس غوٍٚ اهِعٌٚٛ ٗمجاي  ،تلٌو ٞ ٗعوق عوٚ ٕ  ىل اهعطبٚ ُقو

 . 2000َ –َ 1979ًّ  ،عالَ اهعطاتًِٚٞؿ٘ضات ٗظاضٝ اهجقافٞ ٗارب ،ارتٚاط

 أًني  ،ضٗعتٞ-

 .بسْٗ تاضٙذ ،ب ٗت ،زاض اهقوٍ ،اهتساٜٗ باألعؿاب-6

 . بطآٍٚخوٚى  ،اهػاًطا٢ٛ-

اذتطٙـٞ  زاض  ،عالتات املطابطني باملٌاهم األغباُٚٞ باألُسهؼ ٗباهسٗي اربغالًٚٞ-9

 َ 1986 ،بغسز ،هوطباعٞ

 خطْٗ.ٗآ  بطآٍٚخوٚى  ،اهػاًطا٢ٛ-

ٍ يف ات-7  ،امل٘قى ،ًسٙطٙٞ زاض اهلتر هوطباعٞ ٗاهِؿط ،األُسهؼضٙذ اهعطب ٗسهاضتٔ

1986.َ 

 محس بّ خاهس اهِاقطٜ ؾٔاب اهسّٙ أب٘ اهعباؽ أ ،اهػالٜٗ-

 .بسْٗ تاضٙذ ،اهساض اهبٚها١ ،زاض اهلتاب ،االغتقكا ألخباض زٗي املغطب األتكٟ-8

 خاهس   ،اهك٘يف-

زاض ( 755َ-710ٓـــ / 138-92اهفــتح ٗعكــط اهــ٘الٝ ) األُــسهؼتــاضٙذ اهعــطب يف-11

 .1971َ ،ب ٗت ،اهِذاح

 ستٌس غٔٚى  ،طق٘ف -

 .2010َ ،ب ٗت ،زاض اهِفا٢ؼ ،3ط ،تاضٙذ املػوٌني يف األُسهؼ-10

 عبس اه٘اسس شُْ٘. ،طٕ -

 ًِؿ٘ضات ٗظاضٝ ،ٗاألُسهؼ  فطٙقٚايف مشاي  اربغالًٛاهعطبٛ  ٗاالغتقطاضاهفتح  -9
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 َ.1982 ،بغساز ،اهجقافٞ ٗاألعالَ

 غعٚس عبس اهفتاح  ،عاؾ٘ض-

 .1983َ ،اهقآطٝ ،9ط ،تاضٙذ أٗضبا يف اهعك٘ض اه٘غطٟ-10

 أمحس شتتاض  ،اهعبازٜ-

ٞ  ،ًِؿـأٝ املعـاضف   ،1ط ،ق٘ض ًّ سٚـاٝ اذتـطب ٗادتٔـاز يف األُـسهؼ    -11  ،اربغـلِسضٙ

2000َ. 

 فاطٌٞ عوٛ سػني عذٚى  ،اهعب٘زٜ -

ضغاهٞ ًادػت  ل  ( ٓـ403-92)ِٙٞ اهب ٝ٘اي اهػٚاغٚٞ ٗاهعوٌٚٞ يف ًساألس-12

 .2016َ ،داًعٞ شٜ تاض ،كوٚٞ اآلزاب ،ًِؿ٘ضٝ

  ستٌس عبس اهلل ،عِاْ -

 ،اهقـآطٝ  ،2ط ،اهباتٚٞ يف اغباُٚا ٗاهطتغاي زضاغٞ تاضغتٚٞ أثطٙٞ األُسهػٚٞاآلثاض -

1997.َ 

ٟ اهف-11 ًطبعٞ اهتأهٚف ٗاه مجٞ  ،1ط ،تح املطابطٛزٗي اهط٘ا٢ف ًِص تٚأًا ست

 َ 1960 ،اهقآطٝ ،ٗاهِؿط

 ،اهقــآطٝ ،ًطبعــٞ اهتــأهٚف ٗاه مجــٞ ٗاهِؿــط  ،3ط ،زٗهــٞ اربغــالَ يف األُــسهؼ -12

1960 َ 

ًطبعٞ اهتأهٚف ٗاه مجٞ  ،1ط ،عكط املطابطني ٗامل٘سسّٙ يف املغطب ٗاألُسهؼ-13

 .1964َ ،اهقآطٝ ،ٗاهِؿط

 .1966َ ،اهقآطٝ ،هؼ ٗتاضٙذ اهعطب املتِكطُّٙٔاٙٞ األُس-

 أمحس  ،عٚػٟ-

 .1981َ ،ب ٗت ،زاض اهطا٢س اهعطبٛ ،تاضٙذ اهبٌٚاضغتاُات يف اربغالَ-14

 عٌط ضنا  ،كشاهٞ-

 . ب ٗت ،ًلتبٞ املجِٟ ،ًعذٍ املؤهفني-16

 ألِاطٚ٘ؽ ٙ٘هٚاُ٘فتـ  ،كطاتؿ٘فػلٛ-

17- ٛ ٍ  ُق  ،تــاضٙذ األزب ادتغــطايف اهعطبــ  ،وــٕ  ىل اهعطبٚــٞ قــالح اهــسّٙ عجٌــاْ ٓاؾــ

  . 1963َ ،اهقآطٝ

 .سػني ،ًؤُؼ-

 .1984َ ،زًؿق ،زاض اهفلط ،1ط ،أطوؼ اهتاضٙذ اربغالًٛ-

 .1992َ ،ًكط ،ًلتبٞ اهجقافٞ اهسِٙٚٞ ،اهجغط األعوٟ األُسهػٛ يف عكط املطابطني-

ٛ فذط األُـسهؼ زضاغـٞ يف تـاضٙذ األُـسهؼ ًـّ اهفـتح       -15 ىل تٚـاَ اهسٗهـٞ     اربغـالً
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 َ.1959 ،اهقآطٝ ،1ط ،755َ-710ٓـ/138-92األً٘ٙٞ 

 عبس اهطمحّ ضؾم  ،املٚاح-

زضاغٞ يف األس٘اي اهطبٚعٚٞ ٗاهبؿطٙٞ  ،أٗضبا يف كتر اهبوساُٚني اهعطب املػوٌني-16

 .2008َ ،بغساز ،14َ-9ٓـ/  8-3ق  ،ٗاالتتكازٙٞ

 فاه   ،ِٓتؼ-

ٜ   امللاٙٚى ٗاألٗظاْ اربغالً-16  تطمجـٕ عـّ األملاُٚـٞ     ،ٚٞ ًٗا ٙعازهلـا يف اهِعـاَ املـ 

ٌٓاْ  ،كاًى اهعػوٛ   . 1970َع

 غعسْٗ  ،ُكط اهلل-

 .1998َ ،ب ٗت ،زاض اهِٔهٞ اهعطبٚٞ ،1ط ،تاضٙذ اهعطب اهػٚاغٛ يف األُسهؼ-17


