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 األهدلس شمال الجهاد يف اليمويين الوالة دور
 (م755 ـ 714/هـ138 ـ 95)      

 الولخص :

َ  األٌدلض يف الٕالٚ ورسمٛ متتد / ِنن 95 ون

َ  العسٖننس عبند  تٕلٗننْ شنٍٛ  ً،714  بننَ وٕشننٜ بن

 بعنننن  ٖؽنننن  ً،755/ ِننننن138 إىل ٌؽننننرل،

 كفنننذلٚ األٌننندلض يف النننٕالٚ عؽنننر املننني  ن

َ  النٕالٚ  كجنرٚ  بصنب   ٔفٕـٜ اـطراب  النيٖ

 العرب بن فتٍٛ وَ سدخ وا ٔأٖفا سكىٕا،

 ممننا ٔالدلبننر، العننرب بننن أٔ بعفننا ، بعفننّي

ُ  دعمنّي  ٜ  مينرٔ  الكننراً، ونر  الفنذلٚ  ِنيٓ  عمن

 الننني د اشنننتٍا ٔالننندلٗن دصنننٗي،  طننن  ِٔنننيا

 الننني ٔالٕاـننشٛ  الكننبرلٚ  ازبّننٕد  لٍننا  بٍٗنن  

 سلننننناه ازبّننننناد يف الٗىٍٗنننننُٕ النننننٕالٚ بنننننيشلا

 : ٔوٍّي األٌدلض

َ  العسٖس عبد (1 ٜ  بن َ  وٕشن ٘  ٌؽنرل  بن : المخىن

 ٔازبٍٕبٗننٛ الػربٗننٛ ازبٍٕبٗننٛ املٍننا   فننت 

 ٖنننننابرٚ وننننندُ وٍّنننننا لألٌننننندلض العنننننر ٗٛ

Evora َٖٔظنننننننٍذل Sanlarn ٛمىرٖننننننن ٔ 

Caimbra ننننناً العنننننر ٘ ازبٍنننننٕب ٔيف  

 كننٕ ٚ عبننٕ ادبننْ ثنني والقننٛ، ودٍٖننٛ بفننت 

 .تدورل

٘  سبٗننن  بنننَ أٖننٕب  (2   ر بنننٛ اربننني: المخىنن

َ  بدال  األٌدلض عاؼىٛ  ٌظنّرا  إظنبٗمٗٛ،  ون

َ  لقربّنننا  فكاٌننن   األٌننندلض،  ٔشننن  وننن

 األٌنندلض، ٔغننرب ظننر  بننن ٔؼننن ِىننسٚ

 األٌننندلض، سلننناه فنننت  اشنننتكىن كىنننا

 .أٖٕب  معٛ ٍِاك ٔأشض

 يف فعمٗنا   بدأت: اشبٕالٌ٘ والك بَ الصى  (3

 يف املصمىن دّاد يف سقٗقٗٛ ورسمٛ عّدٓ

ٞ ) الػنناه بنن د  ٔ نند  ،(النندلت دبنناه وننا ٔا

  اعنندٚ برظننمٌٕٛ ودٍٖننٛ وننَ الصننى  اربنني

 فنننت  ٔوٍّنننا ازبنننٗغ، لتعب٠نننٛ عصنننكرٖٛ

 ،Narbonne ٌننا بُٕ ٔودٍٖننٛ شننبتىاٌٗا،

 ٔادتننننا  ازبننننا ُٔ ٔادٙ يف تٕغننننن أٖفننننا

 إىل ٔؼننن ستننٜ لٕ ادٗننٛ ٔعنندل أٔد، ٔادٙ

 .أكٗتاٌٗا عاؼىٛ( تٕلٕز)  ٕلٕظٛ ودٍٖٛ

4)  ٛ َ  عٍبصنن ْ : الكمنن   شننشٗي  بنن ٕ  تٕدنن  عبنن

 ٔٔاؼنن  الدلاٌض، دباه صبتازا  الػاه ب د

 ٌٔٗىننٛ، ٔواشننُٕ، لٗننُٕ، بمننؼ ستننٜ الفننت 

 أٔتننُٕ ودٍٖننٛ ٔأٖفننا. ٔدػبننُٕ ٔسلننالُٕ،

 يف شننمطاٌْ ٔبصنن  الننرُٔ، ٌّننر أعننال٘ يف

ٜ  الػناه،  بن د  ٔدٍٕب ظر   إىل ٔؼنن  ستن

 .ٌٖٕد إ مٗي عاؼىٛ Sens شاٌض

٘  اهلل عبند  بَ الرمحَ عبد (5  تٕغنن : الػنافق

 دٍننٕب ٔبٕ غٌٕٗننْ اكتٗاٌٗننا وقننا عي يف

 ٔكاٌن  . وندٌّا  أكندل  ففنت   الػناه،  ب د

ٛ  شرٖعٛ اإلش و٘ الفت  سركٛ  أُ لد دن

ٔ  وقا عننننننٛ إىل ٔؼننننننن  الػننننننافق٘  بننننننٕ د

Bordeaux .َإىل شننرلٓ  تنناب  ٍِنناك ٔونن 

 ،poitiers بٕاتٗننننْ ودٍٖننننٛ إىل ٔؼننننن أُ

 العننّداٞ بنن   وعركننٛ ٍِنناك ٔسؽننم 

 ازبنننننٗغ  فّٗنننننا اٌّنننننسً ٔالننننني" بٕاتٗنننننٛ"

َ  عبند  الٕال٘ ٔاشتعّدا اإلش و٘  النرمح

 .الػافق٘
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Abstract  : 
The period of governors in the 

Andalus homeland expanded from 95 
A.H./714 A.D. It was started when 
Abdulaziz Bin Mussa'a Bin Nussair a 
pointed as a governor in the Andalus 
homeland. Some of the historians in 
the age of the Andalus homeland said 
that '' A period of governors in the 
Andalus home land had a lot of 
disturbances'' because of there were 
many governors who pointed as a 
governor at that time. Also, the 
problems between Arab people in that 
time or between Arab people and Al-
Barbar. Which lead those to pass 
through the period of governors save 
without standing in their way.  But 
that was wrong. The indication for the 
period of governors discussed in 
details our research which emphases 
and explain to us how Yemeni 
governors did by giving solders to go 
to the north of the Andalus homeland 
in the name of Jihad, some of them: 
1) Abdulaiziz Bin Mussa'a Bin 

Nussair al-Lakhami:  Abdulaziz 
coquetted the west south and the 
east south of the Andalus 
homeland from Evvoia, Salam and 
Cambria cities and in the east 
south he conquest Malacca city. 
After that he went to towards 
Korat Tadmer.   

2) Ayoub Bin Habib al-Lakhami: He 
adopted kurtobah as a capital city 
of the Andalus homeland instead 
of Eshbelia. In his view that 
kurtobah is the nearest city to the 
center of the Andalus homeland. 
Also, to be easier for people who 
live in the north and south. 
Moreover, he continued conquest 
the north of the Andalus homeland. 

So, he built Ayob Castle in the 
north of the Andalus homeland.   

3) Alsamh Bin Malik al-Khwlani: It 
started in his age the period of 
Jihad Al-Muslmeen in Gaul 
homeland (behind Albert 
Mountains). He took the place of 
Barcelona as a military base for 
collecting solders through that he 
conquest Stamina and Narbonne 
cities. After that, he moved to 
Jargon Valley and he passed 
Awood Valley through Lowrajeh 
until he arrived to Tolos city the 
capital city of Actinia city. 

4) Anbasah Bin Suhaim al-Kalb: 
Anbasah moved to the Gaul 
homeland through the Alprance 
Mountains. He continued conquest 
until he arrived to Lyon, Masoun, 
Naymah, Dijon and Lawton cities 
in the top of Rhone River.After 
that, he extended his authority in 
the east and the south of the Gaul 
homeland until he arrived to Sense 
the capital city of Yond province. 

5) Abdurahman Bin Abdullah al-
Ghafiqi: He moved to Actinia and 
Bargain provinces in the south of 
the Gaul homeland. He coquetted 
to very large cities and there was 
the Islamic Conquest Activity 
which was very fast. So, 
Abdulrahman al-Ghqfiqi arrived to 
Bordeaux province.  

6) In the Bordeaux province 
Abdulrahman al-Ghqfiqi continued 
his moving until he arrived to 
Poitiers and there were a famous 
war called (Balat al- Shouhada'a) 
which Muslims solders forfeit in 
that war and the governor 
Abdulrahman al-Ghqfiqi die as 
martyr. 
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 :الوقذهة

 اإلشنن ً ٌعننر يف كننبرل ففننن لمننّذرٚ األٔىل القننرُٔ يف املصننمىن لمعننرب كنناُ لقنند

 األ ض، ٔإعىننا  لمتٕسٗنند ٔ مننٕبّي عقننٕشلي ٔتٍننٕٖر الطٕاغٗنن ، دننٕ  وننَ البعننرٖٛ ٔإٌقننا 

 ملنا  املصنمىن   بنن  وَ فتشّا لٕال الي األٌدلض ظّدتْ اليٙ الٍّٕض  لك مثرٚ وَ ٔكاُ

ُ  وصنرلٚ  يف الكبرل االٌعطاف ِيا سدخ ٘  املنٕ د  كاٌن   ألٌّنا  املعاؼنر;  اإلٌصنا  األشاشن

ُ  يف أٔ بننا  املصتعننر ن أسنند  ٔؼنن  ٔ نند  ألٔ بننا، البعننرٖٛ  اسبفننا ٚ مثننا   لٍقننن  القننرٔ

 ٔ اؼننٛ األٌنندلض إال عٍّننا العننىض غننرٔب بعنند داوننض ظنن ً يف تػننر  ب ٌّننا الٕشننطٜ

ٛ  عاؼنىتّا  ُ  العمني   ن ب  ٔكنناُ السٖن ،  مبؽنابٗ    ر اتّنا  ٖفنناٞ الني   ر بن  وننَ ٖن تٕ

 (. اخل...  مٗطمٛ ٔغرٌا ٛ، ٔإظبٗمٗٛ،  ر بٛ،) األٌدلصٗٛ املدُ يف لمتعمي أٔ با

َ  لػرلِني  دشّٕدا ال املٕـٕع، ِيا يف بالففن ٔ باٟمّا الٗىَ غبؾ ٔعبَ  إ نٕاٌّي  ون

 إلظّننا  بننن ٔغرلِنني، ٔالفننرط الدلبننر وننَ النندَٖ يف إ ننٕاٌّي ٔال العدٌاٌٗننٛ، وننَ العننرب

 .  األٌدلض ٔإعىا  فت  يف الٗىاٌن ففن وَ كجرل وَ القمٗن

َ  العسٖنس  عبد تٕلٗٛ شٍٛ ً،714/ِن95 وَ األٌدلض يف الٕالٚ ورسمٛ متتد ٜ  بن َ  وٕشن  بن

 ؼننقر" النندا ن الننرمحَ عبنند صبنن٘ٞ شننٍٛ ً،755/ِننن138 إىل ،(716ً/ِننن97ت) ٌؽننرل

 فّٗننا تننٕىل عاوننا  ٔأ بعننن ث ثننٛ سننٕال٘ اشننتػر   ورسمننٛ ِٔنن٘ ،(171ٓ/788ًت" ) نرٖغ 

َ  عبند  بٍّٗي وَ ٔالٗا ، ععرُٔ األٌدلض سكي ٘  النرمح  ٔعبند ( 732ً/نِن 114ت) الػنافق

ُ  ونرتن،  الصمطٛ تٕلٗا الميَٖ( 741ً/ ن123ِت)  طَ بَ املمك ٘  النٕالٚ  بعن   ٔكنا  تٍتّن

 .ٔعسشلي عمّٗي الجٕ ٚ أٔ بقتمّي إوا ٔ لك وعدٔدٚ، ظّٕ  بعد ٔالٖتّي

 وننَ إوننا الننٕالٚ بتعننٗن ٖتعمنن  فٗىننا التعمٗىننات تتمقننٜ الفننذلٚ ِننيٓ يف األٌنندلض ٔكاٌنن 

 وننا ٔإ ا.  بننالقرلٔاُ املٕدننٕد املػننرب لننب د الننٕال٘ وننَ ٔإوننا ، دوعنن  يف اشب فننٛ وركننس

٘   ٖجىنا  ٌفصنّا  األٌدلض يف تتي كاٌ  التعٍٗٗات بع  فإُ الفرٔ ٚ ا تف  ٛ  تن ت  املٕافقن

َ  ٖقنٕه   لك ٔيف.  القرلٔاُ أٔ دوع  وَ الرزلٗٛ ُ  ابن ٜ  العنرب  ٔالٚ تتابعن   ثني : " مندٔ  عمن

 " .القرلٔاُ عمٜ عاومْ  بن وَ ٔتا ٚ اشبمٗفٛ،  بن وَ فتا ٚ األٌدلض،

 ٖكىمنٕا  أُ اشنتطاعٕا  املصمىن فإُ شٗاش٘، اـطراب وَ الفذلٚ ِيٓ وٗس وا ٔ غي

 ألداٞ املصنننادد كبٍننناٞ فّٗنننا، الٍّفنننٛ دعننناٟي ونننَ الكنننجرل ٖٔيشصنننٕا األٌننندلض، فنننت 
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 تقتفنننّٗا  كاٌننن   الننني ٔالطنننر   ٔالقٍنننا ر العمىٗنننٛ،  ٔسنننركتّي الدٍٖٗنننٛ،  ظنننعاٟرِي

 كاٌنن  الس اعننٛ أُ باعتبننا  الننرٙ ٔظننبكات املدٌٗننٛ، أٔ العصننكرٖٛ شننٕاٞ املٕاؼنن ت

 .ٔآبا ِا ٔعٌّٕٗا أٌّا ِا بكجرٚ وعرٔفٛ األٌدلض أُ  اؼٛ لمصكاُ، الرٟٗص٘ املٕ د

  ٗنناً ستننٜ األٌنندلض سلنناه ازبّنناد اشننتكىاه يف الٗىٍننٗن الننٕالٚ دٔ  عٍنند ٔشننٍق 

 .األٌدلض يف األوٕٖٛ الدٔلٛ

 (م716 ـ714/هـ97 ـ 95) نصير تن هىسى تن العزيز عثذ ـ1

ٜ  ٔٔ ن   ٔسسوْ، ٔعدلْ بعذاعتْ عرف الٗىٍٗٛ،  شبي  بٗمٛ إىل ٍٖص   عبند  عنات   عمن

 بننَ وٕشننٜ ٔالنندٓ بنندأٓ وننا إلكىنناه ازبّنناد ٔوٕاؼننمٛ األٌنندلض فننت  اشننتكىاه العسٖننس

ٙ  ٌؽنرل،  ٘  إىل ٔؼنن  الني ٛ  ٌنٕاس ٜ  ٔأظننرف ، دمٗقٗن .  بصننكاٖٛ  منٗر   نرب   ٗخنُٕ،  عمن

 . أبْٗ وَ وصب  ا تٗا  عمٜ بٍاٞ سبكىْ  اعدٚ إظبٗمٗٛ ودٍٖٛ العسٖس عبد اربي ٔ د

 ونننَ متكٍننن  محمنننٛ تنننرأط وٕشنننٜ بنننَ العسٖنننس عبننند أُ: "برٔفٍصننناه لٗفننن٘ ٖٔنننيكر

ٞ  ِنيا  أكند  ٔ ند " . ٌا بُٕ إىل الٕؼٕه َ  عٍند  وادنا ٛ  ابن َ  العسٖنس  عبند  أُ: " تٗبن ٜ  بن  وٕشن

 " .القٕ ٗن أ ض بمػٕا ستٜ بالٍاط غسا

 ونن  لألٌنندلض العننر ٗٛ ٔازبٍٕبٗننٛ الػربٗننٛ ازبٍٕبٗننٛ املٍننا   بفننت  العسٖننس عبنند ٔ نناً

ٙ  وٍنْ،  ٔب ور ٔالدٓ عّد يف فبعفّا الفتٕسات، ِيٓ تٕا ٖخ ذبدٖد سٕه اال ت ف  ٔالني

 بعند  ٌؽنرل  بَ ٔوٕشٜ زٖاد بَ  ا    ٕات دٍاس٘ لت ون كاُ الفت  أُ الرأٙ ِيا ٖيٖد

ٕ  عىقننا املٍدفعننٛ املصننمىن  ننٕات وٕاؼنن ت  طننٕ  ٔلتنن ون األٌنندلض، إىل عبننٕ ٓ  عبنن

  ٔ مىرٖننٛ Sanlarn  ٔظننٍذلَٖ Evora ٖننابرٚ ونندُ بفننت  العسٖننس عبنند  نناً فقنند العننىاه،

Caimbra ه الػرب٘ ازبٍٕب يف    ً ٛ  الفنر   و  ناٚ  بقؽند  ، 714ً/ِنن 95 عنا  اإلشن وٗ

ٕ  ادبْ ثي ، والقٛ ودٍٖٛ بفت   اً العر ٘ ازبٍٕب ٔيف. Astorga  أشذل ٛ يف  كنٕ ٚ  عبن

 أٔ ٖٕلننْ ودٍٖننٛ وقننرٓ ٔكنناُ تنندورل، القننٕ ٘ املمننك ؼنناسبّا باشنني زلٗنن  النني" تنندورل"

٘  املمنك  ون   ؼنم   إىل الٕؼنٕه  العسٖنس  عبند  ٔاشنتطاع  ، ورشٗٛ إ مٗي عاؼىٛ  أونا .  القنٕ 

 .دوع  إىل ٔالدٓ  ِاب بعد فكاٌ  األ رٝ الفتٕسات

َ  ٔاـنشٛ  فكرٚ التا ؽبٗٛ املؽاد  تعطٍا مل ً  الني  الفتٕسنات  عن  العسٖنس  عبند  بّنا   نا

َ   لننك عننَ ٌقننرأٓ  أٔ ظبنندٓ، وننا ٔكننن  أِىٗتّننا،  غنني ٛ  ٖعطنن٘ ال الٍؽننٕؿ ونن  اسبقٗقنن
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". األٌندلض  وداَٟ ٖفت  العسٖس عبد أ اً: " القٕ ٗٛ ابَ  ٕه ٔالدلٗن لمفتٕسات، التا ؽبٗٛ

َ   ٗنن  ٔأ نرلا  " . كجرلٚ وداَٟ ٖفتت  ٔالٖتْ يف أ اً: "آ ر ٌؾ يف ٔداٞ  يف العسٖنس  عبند  عن

 " .كجرلٚ وداَٟ ٔالٖتْ يف ٔافتت  فاـ  ،  رلا كاُ" أٌْ ٔالٖتْ

 ( م716/  هـ97) اللخوي خثية تن أيىب -2 

 ٌؽننرل بننَ وٕشننٜ بننَ العسٖننس عبنند الننٕال٘ وقتننن بعنند الٗىٍٗننٛ، شبنني  بٗمننٛ إىل ٍٖصنن 

ْ  كاٌ  إ  ، ٔعٍٕٗٓ األٌدلض دٍد ادتى  ٛ  لن ٛ  وكاٌن ٕ  اجملتىن ،  يف وروٕ ن َ  ِٔن  أ ن   ابن

ُّ ٖرٝ أٖٕب كاُ.  المخى٘ ٌؽرل بَ وٕشٜ  عاؼنىٛ   ر بٛ تكُٕ أُ ٔاألدد  األددٝ أ

َ  لقربّنا  ٌظنّرا  إظبٗمٗٛ، وَ بدال  األٌدلض َ  ٔشنطّا  ون ٛ  ون ً  ٔوٕ عّنا  ٌاسٗن َ  اشلنا ٛ  ون  ٌاسٗن

َ  ت تّٗنا  ٔاملنرلٚ  األٌندلض،  ٔغنرب  ظنر   بنن  ٔؼن ِىسٚ فكاٌ  أ رٝ، ُ  كنن  ون  وكنا

 .  داٟي ٔبعكن

 ِذىنننات  ننن ه ونننَ ٔ لنننك األٌننندلض، سلننناه فنننت  باشنننتكىاه أٖنننٕب النننٕال٘ بننندأ

 وقأوننٛ أٙ وننَ الننب د لننتطّرل  مٗطمننْ، ودٍٖننٛ سلنناه تقنن  النني املٍننا   عمننٜ عصننكرٖٛ

 .بازلْ املعرٔفٛ  أٖٕب  معٛ ٍِاك ٔأشض  ٕ ٗٛ،

ْ  ودٚ داو  ٔ د ٞ  فقن ،  ظنّٕ   شنتٛ  سكىن ْ  ٔدنا َ  عسلن ٛ  ون ُ  اشبمٗفن َ  شنمٗىا  عبند  بن

 . 716ً/ِن97 شٍٛ الجقف٘ الرمحَ عبد بَ اسبر الٕال٘ ٔتعٗن املمك،

 (م721 ـ 719/هـ102 ـ 100) الخىالني هالك تن السوح -3

ُ  فقند  الٗىٍٗٛ،   ٕالُ  بٗمٛ إىل ٍٖص   تقٗنا  أوٍٗنا  ؼناد ا  ؼناسبا  فاـن    دن   كنا

ٛ  دعنن  ونا  ِٔنيا  ، ٔ عا ٙ  اشبمٗفن َ  عىنر  األونٕ ْ  العسٖنس  عبند  بن ٜ  ٖٕلٗن  ٖٔعند  األٌندلض،  عمن

ٛ  اربنيتّا  أٔىل  طنٕٚ  وباظنرٚ  عىنر  اشبمٗفٛ  بن وَ الصى  تعٗن ٛ  اشب فن  لفؽنن  األوٕٖن

ٛ  عاؼنىٛ  دوع   بن وَ املباظر ٔاإلظراف القرلٔاُ، يف املػرب ٔالٖٛ عَ األٌدلض . الدٔلن

 . 719ً/ِن100 شٍٛ ضبرً يف ٔتٕالِا فد مّا

ْ  األٌدلض، لْ ٖؽ  أُ عىر اشبمٗفٛ وٍْ  م  ٔ د َ  مل ألٌن  عٍّنا،  ظن٠ٗا   ٖعنرف  ٖكن

ْ  ٔؼنن  ٔعٍندوا   بننن بالعننده أٔؼنآ  أِمننّا، سناه  ٔسصننَ ٔأِىٗتّننا ٔأٔـناعّا  أسٕاشلننا لن

 بعنن   عمننٜ األ اـنن٘ بعنن  ٔتٕزٖنن  الس اعٗننٛ،  األ اـنن٘ ٔربىننٗض بّنني ٔالرفنن  الٍنناط

 .  الػمٛ يف وٍاؼفٛ املسا عن
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 فتشّننا النني الننب د يف سكٗىننٛ شٗاشننٛ اشبننٕالٌ٘ والننك بننَ الصننى  الننٕال٘ ٌّننر ٔ نند

 ٔسرٖننٛ ٔالتصنناو  احملبننٛ عمننٜ وبٍٗننٛ وعاومننٛ أِمننّا فعاوننن عىننر، اشبمٗفننٛ أٔؼننآ كىننا

ُ  دعمننّي  الننيٙ العنن٘ٞ  املعتقنند، ٛ  ٔتقنندٖرا ، اسذلاوننا   ٔلمىصننمىن  لننْ ٖكٍننٕ  أٌّنني   اؼنن

ٝ  سكاوّي  رف وَ املعاومٛ تمك إىل ٖفتقرُٔ كإٌا ٘  املني    ٖٔنيكر . الٍؽنا   الفرٌصن

َ  الصى  كاُ:   ٍٖٕ دٕزٖ   سازّونا،  ٔشاّٟصنا  باشن  ،  ٔ اٟنّدا  سكّٗىنا،  وندبّرا  والنك  بن

 املرتبنات،  يف ازبٍند  ٔأٌؽن   ٔاشبنرز،  الند ن  بن باملٕازٌٛ فقاً األوٕ ، بتصٗرل د اٖٛ  ا

 .  إ ـاّٟي إىل أدت كرميٛ وعاومٛ ٔعاومّي املصٗشٗن األشباُ ٔاشتىاه

ْ  املعنّٕ    ر بٛ دصر ِٔ٘ ن  ر بٛ  ٍطرٚ ببٍاٞ  اً كىا  ْ  بصنعت  ٔأبرادنْ،  ٔعظىتن

 ".   ر بٛ  ٍطرٚ والك بَ الصى  ٔبٍٜ: "...   مدُٔ ابَ ٖٔيكر

ٛ  املؽناد   ٔتيكر ٛ  أُ التا ؽبٗن ٛ  املرسمن ٛ  اسبقٗقٗن  بن د  يف املصنمىن  دّناد  يف ٔالطٕٖمن

٘  عّند  يف فعمٗا  بدأت  د ،( الدلت دباه وا ٔاٞ) الػاه َ  الصنى   النٕال  اشبنٕالٌ٘،  والنك  بن

 . املصمىن بن اهلل شبٗن يف ازبّاد  ٔ  ببح  اً فقد

َ  الصننى  اربنني ٔ ند   شننٍٛ ففنن٘ ازبنٗغ،  لتعب٠ننٛ عصننكرٖٛ  اعندٚ   برظننمٌٕٛ ودٍٖننٛ ون

٘  ٔتٕزٖنن  ازبسٖننٛ جبىنن  ٔ نناً ، شننبتىاٌٗا  فننت  الصننى  اشننتطاع 719ً/ ِننن100  األ اـنن

 . الفاذبن عمٜ املفتٕسٛ

ً  720ً/ِنن 101 شٍٛ ٔيف ٜ  سؽنا   بفنرض  الصنى    نا ٛ  عمن ُ  ودٍٖن  ،Narbonne  ٌنا بٕ

 الربا نننات، فّٗنننا ٔأ ننناً بنننامليُ، ٔتسٖٔننندِا بتشؽنننٍّٗا ٔ ننناً اشنننتعادتّا، ونننَ ٔمتكنننَ

ٜ  إش وٗٛ، أشّرا املػرب وَ ٔأسفر َ  ٖتىكٍنٕا  ستن ٛ  عىمٗناتّي   اعندٚ  تٕشنٗ   ون  اسبربٗن

 إشنن وٗٛ عصننكرٖٛ  اعنندٚ شننتكُٕ ٌننا بُٕ ودٍٖننٛ ألُ الصننكاٌٗٛ; الذلكٗبننٛ ٖٔػننرلٔا

 .  الػاه ب د فت  الشتكىاه

ٛ  ٔتنٕىل  - 721ً/ِنن 101  دن   يف – العسٖس عبد بَ عىر اشبمٗفٛ تٕيف   بعندٓ  اشب فن

ٜ  الصنى   ٔالٖٛ ف  ر املمك، عبد ابَ ٖسٖد ً  األٌندلض،  عمن  املصنمىن   اعندٚ  باشنذلداع  فقنا

 العننننىاه إىل 722ً/ِننننن102 شننننٍٛ يف تٕدننننْ ثنننني.  721ً/ِننننن101 شننننٍٛ يف غالننننٛ أ ض يف

ُ  ٖفت  أُ أ اد إٌْ ٖقاه إ  لٍا بُٕ; اجملأ ٚ املدُ ففت  الػرب٘،  ٔؽبفنعّا  ، كركؽنٕ
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٘  املند ن  يف تنتشكي  ألٌّنا  اإلش وٗٛ; لمصٗادٚ  شنّن  إىل ٖٕؼنن  عنرٖ   ملنٍخف   العنر 

 .  أكٗتاٌٗا

ُ  ٔادٙ يف الصنننى   تٕغنننن  722ً/ِنننن 102 شنننٍٛ ٔيف  ٔعننندل  أٔد، ٔادٙ ٔادتنننا   ازبنننا ٔ

 سبؽنناٌٛ ٔكنناُ أكٗتاٌٗننا، عاؼننىٛ(  تٕلننٕز)  ٕلٕظننٛ ودٍٖننٛ إىل ٔؼننن ستننٜ لٕ ادٗننٛ

 النني اسبؽننا  آالت املصننمىُٕ اشننتخدً بننرغي فتشّننا، دُٔ اسبٗمٕلننٛ يف األثننر بننالؼ تٕلننٕز

 . كركؽُٕ إىل لمعٕدٚ اـطر الصى  أُ إال بؽشبتّي، أسفرِٔا  د كإٌا

 دنننٗغ ٖفنننٕ  كنننبرل دنننٗغ مجننن  ونننَ  Eudesأٔد الننندٔ  متكنننَ الٕ ننن  ٌفنننض ٔيف

 وعركننٛ بٍّٗىننا دا ت سٗننح تٕلننٕز، بظنناِر ازبٗعنناُ ٔالتقننٜ ٔشنن سا ، عننددا  املصننمىن

٘  أؼناب  أُ إىل الفنرٖقن  بنن  فّٗنا  الٍؽنر  ٔت  د  عٍٗفٛ ـا ٖٛ  أ دآ  ون   الصنى   النٕال

ٛ   ٙ 9 يف دنٕادٓ  فنٕ   وَ ظّٗدا  َ  9/ِنن 102 اسبذن ٕ  ون  يف االـنطراب  فٕ ن  .  722ً ٌٖٕٗن

 ٖقنننٕد أُ الػنننافق٘ النننرمحَ عبننند ٖٔننندعٜ وعأٌٗنننْ أسننند ٔاشنننتطاع اإلشننن و٘، ازبنننٗغ

 . شبتىاٌٗا إىل املصمىن

ٛ  أُ ٔأ ٝ ٛ  كاٌن   الصنى   محمن ُ  اشلذنًٕ،  ؼنفٛ  اربننيت دفاعٗن  ضبألننٛ ِندفّا  ٔكنا

 أونناو٘ دفنناع  نن  مبجابننٛ تكننُٕ األِىٗننٛ، بالػننٛ وٕا نن  عمننٜ اإلشنن وٗٛ الصننٗادٚ بصنن 

 .األٌدلض يف الفت  سدٖجٛ اإلش وٗٛ البمداُ بع  ؼبى٘

 . أظّر ٔأ بعٛ شٍتاُ األٌدلض عمٜ اشبٕالٌ٘ والك بَ الصى  ٔالٖٛ ودٚ ٔكاٌ 

 ( م722/  هـ102( )األولى الىالية) الغافقي اهلل عثذ تن الرخون عثذ -4

ُ  يف بنا ع  سكٗي  دن الٗىٍٗٛ،  غاف   بٗمٛ إىل ٍٖص   ضبن   ٔاإلدا ٚ، اسبكني  ظن٠ٕ

 ٔإ  ؼنّي  ٔثقنتّي  دٍندٓ  حبن   سظ٘ األٌدلض، ٔالٚ ٔأ د  أعظي حب  فكاُ لإلؼ  

 عبنند بننَ الٕلٗنند األوننٕٙ اشبمٗفننٛ عّنند يف األٌنندلض فننت  يف ظننا ك لمقتنناه، ٔمحاشننّي لننْ

ً  وننرتن  إوا تّننا  ٔتننٕىل  املمننك  ً  يف ثنني ( 722ً/ِننن 102) عننا  -730/ِنننن114 -112) عننا

732ً.) 

ٛ  املؽاد  ٔترشي ُ : فتقنٕه  النرمحَ،  عبند  ظخؽنٗٛ  و ون   العربٗن َ  عبند  كنا  النرمح

 ٘ َ  الػنننافق ُ  األٌننندلض،  يف املصننننمىن  نننٕاد  أعظننني  وننن َ  وعرٔفنننا   ٔكنننا  القٗننننادٚ، حبصننن
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 ٔال ٔسٗننادٓ، بٍساِتننْ وعرٔفننا  الصننابقٛ ؼننفاتْ داٌنن  ٔإىل. العننكٗىٛ ٔ ننٕٚ ٔالعننذاعٛ،

 . آ ر عٍؽر عمٜ لعٍؽر ٖتعؽ  ٔال فرٖ ، عمٜ لفرٖ  ٖتشٗس

٘  والك بَ الصى  تٕىل عٍدوا َ  ٖبشنح  بندأ  األٌندلض  إونا ٚ  اشبنٕالٌ ُ  عن  الؽند   أعنٕا

َ٘: سٕلْ ملَ فقاه ٔاشبرل; َ  أسند  الندٖا   ِيٓ يف أ َبِق  األونرل،  أّٖنا  ٌعني : فقنالٕا  التنابعن   ون

 . الػافق٘ الرمحَ عبد ازبمٗن التابع٘ فٍٗا ٖساه وا إٌْ

ْ  وَ لْ  كرٔا ثي ِْ  اهلل، بكتناب  عمىن ْ  اهلل،  شنٕه  سبندٖح  ٔف ِّىن َ  يف ٔب ٟن  وٗنادٖ

 لقنن٘ إٌننْ كىننا الكننجرل العنن٘ٞ النندٌٗا بَعننَرِض ٔزِنندٓ االشتعننّاد، إىل ٔتعننٕ ْ ازبّنناد،

َ  عىر بَ اهلل عبد ازبمٗن الؽشاب٘ ٘  اشبطناب  بن ْ  عٍنْ،  اهلل  ـن ْ  أ ني  ٔأٌن ٞ  ونا  عٍن  ظنا

 . الت ش٘ أعظي بْ ٔت ّشٜ ٖ  ي أُ اهلل

 أكننرً بننْ  سنن  دنناٞٓ فمىننا لقاٟننْ، إىل الػننافق٘ الننرمحَ عبنند والننك بننَ الصننى  دعننا

َ  ٖص لْ بدأ ثي وٍْ، صبمصْ ٔأدٌٜ الذلسٗ  َ   ونا  كنن  عن ْ  عن  ممنا  كنجرل  يف ٖٔصتعنرلٓ  لن

ْ  فعنرض  لنْ،  ُ كنر  ممنا  ٔأعظني  عٍنْ،  ُأ ِبنرَ  ونا  فٕ  ِٕ فإ ا عمْٗ أظكن ْ  أُ عمٗن  ٖٕلٗن

َ   دنن  أٌنا  إمنا األورل، أّٖا: لْ فقاه. األٌدلض يف أعىالْ كبرل وَ عى   ٛ  ون  الٍناط  عاون

٘  ٌٔني ت  املصمىن، ُثُػٕ  وَ ثػر عمٜ أل   الدٖا  ِيٓ إىل ٔفدت ٔلقد  اهلل ملرـناٚ  ٌفصن

 وننا ِظمِّننك  وننَ لننك ألننسً ٔشننتذدٌٜ األ ض، يف كمىتننْ إلعنن ٞ شننٗف٘ ٔمحمنن  ٔدننن، عننس

ٍَاٌِك  وَ لك ٔأ ٕع اسب ، لسو   . إوا ٚ ٔال ٔالٖٛ غرل وَ ٔ شٕلْ اهلل أ ع  وا َب

ٜ   مٗنن  غنرل  مي  مل ً  ستن َ  الصنى   عنس ٜ  والنك  بن ٔ  عمن ٛ  بن د  غنس  ٔيف ُكمنّا،  الفرظبن

 شننق  ِاٟمننٛ وعركننٛ ٌٔعننب  تٕلننٕز، يف الفرظبننٛ بقننٕات الصننى  التقننٜ الػننسٔات إسنندٝ

 اشتعنّادٓ  إثنر  ٔعمٜ ،(722ًٌٖٕٕٗ 9/ِن102 اسبذٛ  ٙ وَ التاش  يف ظّّٗدا الصى  فّٗا

ْ  فاشتطاع األٌدلض، ٔٔالٖٛ ازبٗغ  ٗادٚ الػافق٘ الرمحَ عبد تّٕلٜ  العصنكرٖٛ  مبّا تن

  أّٖننا، ٔتننرٝ األوٕٖننٛ اشب فننٛ تٍظننر ستننٜ. أ بٌٕننٛ إىل ٖٔعننٕد املصننمىن، ظننتات ػبىنن  أُ

 الجنٕ ات  ٔأمخند  األونٕ ،  ٔإؼن    النب د  أسنٕاه  تٍظنٗي  يف  أظنّر  بفنعٛ  الػافق٘ فقفٜ

 ٌننا بُٕ عمننٜ املصننمىن بصننٗادٚ االستفنناظ يف ٔظبنن  ٌٔا بٌٕٗننْ،  ٔشننُٕٗ يف اٌنندلع  النني

ٜ  ، شنبتىاٌٗا   ٕاعند  وَ غرلِا ٔعمٜ عمّٗا ازبسٖٛ ٔاشتبقاٞ ٜ  ستن ٛ  تنّٕل َ  عٍبصن  شنشٗي  بن

 . 723ً أغصطض/  ِن103 عاً األٌدلض ٔالٖٛ الكم 



 
 

 
 
 

187  
  واالجتواعيةللعلىم اإلنسانية 

 أحمد عبدالله محمد الملصيد. |                 األهدلس شمال الجهاد يف اليمويين الوالة دور 

 
ISSN : 2410-1818 

 م2015 أكتىتر  ( 12( الوجلذ )8العذد )

 ( م726 ـ م723/ هـ107 ـ هـ103) الكلثي سدين تن عنثسة -5

 املػننرب بنن د ٔالنن٘ الكمنن  ؼننفٕاُ بننَ بعننر عٍٗننْ الٗىٍٗننٛ،  كمنن   بٗمننٛ إىل ٍٖصنن 

َ  لعبنند  مفنا    الننب د ٔكاٌنن  ، بٍّٗىنا  تننرب  الني  القرابننٛ لؽننمٛ ٌظنرا  .   الػننافق٘ النرمح

ٛ  متٕز ٛ  ؼنراعات  ٍِناك  فكاٌن   بالفتٍن  ٔكنيلك  ٔالٗىٍنٗن،  القٗصنٗن  العنرب  بنن   بمٗن

َ  شٍٕات أ ب   فٜ ليلك ٔالدلبر، العرب بن ْ  ون ُ   من   يف النب د  أونٕ   ٖرتن   ٔالٖتن  تنٕاز

 . أِمّا بن

َ  الصنى   الٕال٘ و  الكم  عٍبصٛ كاُ ٘  والنك  بن  األٌندلض،  سلناه  فنت   يف اشبنٕالٌ

ٙ  الطرٖ  ٖصمك أُ عمٜ عىن ليلك ْ  الني َ  شنمك  ونا  اشنتكىاه  ٔأّٖفنا  ، الصنى    بنن  ون

٘  الرمحَ عبد الٕال٘ بدأٓ َ  الػنافق ُ  ٔتٍظنٗي  اإلؼن     طن   ون ْ  ظن٠ٕ  ٔاالشنتعداد  ٔالٖتن

ْ  ٖقناه  ثناٟر  ظّر سٗح ، العىاه يف اظتٕ ٖاػ إ مٗي يف الٍؽا ٝ  طر ملٕادّٛ ٕ " لن "  ب ٖن

Pelayo ُعنننرف ورتفعنننا  وكاٌنننا  ا تنننا  ٔلنننيلك ، الٍؽنننا ٝ صبننند إ دننناع ٖرٖننند كنننا 

ٕ " بؽخرٚ ٖعرف بعد فٗىا أؼب ) بالؽخرٚ ُ "( ب ٖن ٜ  اشنتشاه  وػنا ٚ  أع ِنا  يف كنا  عمن

 تتنٕاىل  اشلذٕونات  كاٌن   ٔوٍّنا ". كٕفادٔظبنا " وػنا ٚ  ِ٘ لٕعٕ تّا إلّٗا الٕؼٕه العرب

 عنناور بننَ عمقىننٛ  اٟنندٓ أ شننن 723ً/ِننن103 شننٍٛ ٔيف ، آل ننر سننن وننَ املصننمىن عمننٜ

ْ  ازبػنرايف  احملنٗ   ؼعٕبٛ أُ إال اشبطر، ِيا ملٕادّٛ دٗغ  أط عمٜ المخى٘  يف أٔ عتن

 النني املعركننٛ ِننيٓ يف دٗعننْ ٔظننرد عمقىننٛ  تننن أُ الٍتٗذننٛ فكاٌنن  لننْ، دبننر كىننن

ٛ  سنأه  ٔ ند " . كٕفادٔظبا" املػا ٚ مبعركٛ زلٗ   ِنيٓ  يف  صنرٓ  ونا  ٖصنذلد   أُ عٍبصن

ْ  إىل إـننافٛ  بننن، وننَ  كرٌاِننا النني لألشننباب ٖصننتط  مل أٌننْ إال املعركننٛ،  اٌعننػال

 فخن   املٍطقنٛ،  ِنيٓ  إىل العٕدٚ يف ٖفكرُٔ املصمىُٕ ٖعد مل ِٔكيا غالٛ، يف باسبرب

 .  عمّٗا ومكا ف ؼب " ب ٖٕ"لن ازبٕ

ٛ " الػاه ب د" العىاه عبٕ عٍبصٛ الٕال٘ تٕدْ كىا   دبناه  صبتنازا   725ً/ِنن 106 شنٍ

 ونندٍٖي بننن ٔوٕاؼنن تْ شننرلٓ  طننٕ  تنندعٗي ِنن٘ بّننا  نناً  طننٕٚ أٔه فكاٌنن  النندلت،

 ٖنندف  أُ عمننٜ االتفننا  مت. ؼننمّشا  Carassone))  ر عننٌٕٛ ففننت  ، ٌٔننا بُٕ  شر صننطٛ

ٝ  مجٗن   شنرا   ٖٔطمن   ازبسٖنٛ،  أِمّا َ  املصنمىن  أشنر ٛ  يف احملتذنسٖ  ٖمتسونٕا  ٔأُ ، املدٍٖن

 . ٖصاملٌْٕ وَ ٔوصاملٛ املصمىُٕ ؼبا بْ وَ ضبا بٛ يف اليوٛ أِن ب سكاً
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ٜ  الفنت   ٔٔاؼن شبتىاٌٗا، إ مٗي فت  ف مت جبٗعْ شا  725ً/ِن107 شٍٛ ٔيف  بمنؼ  ستن

٘  يف" أٔتُٕ" ودٍٖٛ ٔأٖفا.  ٔدػبُٕ ٔسلالُٕ، ٌٔٗىٛ، ٔواشُٕ، لُٕٗ،  النرُٔ،  ٌّنر  أعنال

 Sens شنناٌض إىل ٔؼننن إٌننْ ٖقننٕه وننَ ٍِٔنناك الػنناه، دٍننٕب٘ ظننر  يف شننمطاٌْ ٔبصنن 

 االٌتؽنننا ات أُ إال شنناٌض  يف اإلشننن و٘ ازبننٗغ  ِسمينننٛ ٔ غنني " . ٌٖٕننند" إ مننٗي  عاؼننىٛ 

 ٛ َ  أكٗتاٌٗنننا دٔ  أٔد أ افنن   الػننناه بنن د  يف عٍبصنننٛ سققّننا  الننني امليِمنن  ّٖامجنننْ أُ ونن

ٛ  ملّنادٌتّي  اـنطر  ثني  األونر،  أٔه يف وقنأوتّي  إىل شعٜ ليا أ رٝ; ورٚ املصمىُٕ  جملابّن

 . األف  يف ظّرت الي" وا تن ظا " أ طا 

ٜ  الكمن   شنشٗي  بَ عٍصبٛ محمٛ   ه ٔوَ ْ  لٍنا  ٖتنبن  األٌندلض  سلناه  عمن ُ  أٌن  كنا

  نند كنناُ ٔإال ٔاالشننتقرا ، الننداٟي الفننت  ٌٗتننْ يف ٖكننَ ٔمل املنندٝ بعٗنندٚ بػننا ات ٖقننًٕ

 إُ:  بادننْ أشننق  إٖسٖنندٔ ٔ نناه.  عمّٗننا ٔاشننتٕىل فتشّننا النني املنندُ يف ساوٗننات أشننض

ٛ  فتٕسات  ٔ ناه .  ٔ نٕٚ  بطنغ  فتٕسنات  وٍّنا  أكجنر   ٔوّنا ٚ  سني   فتٕسنات  كاٌن   عٍبصن

 .الػاه ب د  راز أٖاوْ يف تفاع  ليلك:   ٍٖٕ املصتعر 

 ػبنن ، ممننا أكجننر الػنناه بنن د  منن  يف تقنندً أٌننْ أد ك  نند عٍبصننٛ الننٕال٘ أُ ٖبنندٔ

 ٔأد ك عٕدتنْ،   طنٕ   تن ون  ٖصتطٗ  أال فخعٜ با ٖض،  رب إىل ٔؼن أُ بعد  اؼٛ

ٛ  ِيٓ يف ازبٗغ بقاٞ أُ ْ   مبنا  املٍطقن ٛ  تّٗن   إ ا لإلبنادٚ  ٖعرـن ٛ  لمفرظبن  الصناعبٛ  الفرؼن

ٕ  ٔبٍٗىنا   ر بنٛ،  يف  اـنطرابات  سدٔخ إىل إـافٛ.  دٍٕبا  العٕدٚ  ر  ليا لمّذًٕ;  يف ِن

ٛ  وَ صبىٕعٛ اعذلـتْ العٕدٚ  رٖ  ْ  ػبتىن   أُ  بنن  الفرظبن  بصنّي  ف ؼنٗ   دٗعنْ،  إلٗن

 وصنناعدٓ فتننٕىل ، 726ً/ِننن107 ظننعباُ يف اشتعننّادٓ إىل أدٝ الننرُٔ ٌّننر ادتٗننازٚ أثٍنناٞ

 ٔمت املصننمىن،  اعنندٚ ٌننا بُٕ إىل بننْ ٔالعننٕدٚ ازبننٗغ  ٗننادٚ الفّننرٙ اهلل عبنند بننَ عنني ٚ

 شننٕٝ وٍؽننبْ يف ٖمبننح مل لكننَ األٌنندلض، أِننن  بننن وننَ األٌنندلض عمننٜ ٔالٗننا  ا تٗننا ٓ

 . فق  ظّرَٖ

 شنٍٕات  أ بن    كنر  وا عمٜ األٌدلض عمٜ الكم  ششٗي بَ عٍبصٛ ٔالٖٛ ودٚ كاٌ 

 ٛ  إفرٖقٗننٛ أوننرل عمنني ٔعٍنندوا ننن أظننّر ٔأ بعننٛ شننٍٕات أ بنن  أ ننرٝ  ٔاٖننٛ ٔيف.  أظننّر ٔمثاٌٗن

٘  باشتعنّاد  الكم  ؼفٕاُ بَ بعر ً  عٍبصنٛ،  النٕال ٛ   نا ٜ  بتٕلٗن َ  ؼبٗن  الكمن   شنمىٛ  بن

 . 726ً/ ِن107 شٍٛ القعدٚ  ٙ يف
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ٛ  فنذلٚ  ٔكاٌن   ،( ِنن 112 ن107) وَ الفذلٚ يف ٔالٚ شتٛ األٌدلض يف اسبكي تٕىل  ٔالٖن

ٜ  ٖنده  ممنا  دنّدا،   ؽرلٚ وٍّي كن  تعؽن   كاٌن   ٔاـنطرابات  ٔ   نن  فن   ٔدنٕد  عمن

 يف اسبكنني عمننٜ ٔاٍه وننَ أكجننر تعا نن  أشننباب وننَ شننببا االشننتقرا  عنندً ٔكنناُ ، بّننا

 فتٕسنننات تٕ فننن  ٔاالـنننطرابات اشب فنننات ِنننيٓ ٔبصنننب  ، الٕاسننند العننناً يف األٌننندلض

 . األٌدلض سلاه املصمىن

ـ 112( )الثانيـة  الىاليـة ) الغافقي اهلل عثذ تن الرخون عثذ -6 ـ 114 - هـ / هـ

 (م732 -م730

 العنننن٘ٞ فّٗننننا  نننندل األٔىل، الٕالٖننننٛ وننننَ أعننننٕاً ععننننرٚ بعنننند الجاٌٗننننٛ الٕالٖننننٛ تننننٕىل

 الٍنننناط ٔاشتبعننننر األٌنننندلض، أِننننن  منننٕب  عىنننن  بفرسننننٛ ٔالٖتننننْ  ٕبمنننن  الكجرل،ٔ ننند 

 يف ٔؼبقننن  املننندُ يف ٖطنننٕف ٔكننناُ الٍننناط، عنننَ املظنننامل برفننن  عّننندٓ لٕالٖتْ،ٔظنننرع

٘  بنن  الميٗنس  الرعٗٛ، ظكاٖات َ  كنجرّلا  ٔعنسه  ٔوصنمي،  وصنٗش َ  ٔالنٕالٚ  القنٕاد  ون  النيٖ

 .لمرعٗٛ وظاملّي ثبت 

 يف األٌندلض  سلناه  يف اجملاِدَٖ القادٚ كبا  وَ ٖعتدل فالػافق٘ آٌفا   كرٌا ٔكىا

َ  ٔعٍبصنبٛ  اشبٕالٌ٘، والك بَ الصى : الٕالٚ ٔالٖٛ ٜ  الكمن ،  شنشٗي  بن َ  ٔؼبٗن  شنمىٛ  بن

ٔ  ودٚ الػافق٘ الرمحَ عبد ؼدل:  "  مدُٔ ابَ  كر كىا الكم ،  إىل الػنساٚ  ون   ٖػنس

َ  ٔالٓ أُ ّٗنا  أؼننب  فمىنا  ،"ِنن 112 شننٍٛ األٌندلض  املمننك عبند  ابن ٛ  لألٌنندلض ٔال / ِننن112 شنٍ

 الػناه،  ٔبن د  أ بٌٕٛ ٔوٍا   األٌدلض سلاه تعىن كاٌ  الي أ الٗىّا بسٖا ٚ  اً 730ً

 بفكننرٚ ازبىٗنن  أ ٍنن  أٌننْ كىننا ٔاشننتقرا ا ، تٕازٌننا  فّٗننا ٔسقنن  األٌنندلض،  بننٕع فذنناه

 . األٌدلض سلاه يف ازبّاد

 األ بنننا  ٔؼنننمتْ العصنننكرٖٛ اشنننتعداداتْ النننرمحَ عبننند النننٕال٘ اشنننتكىاه ٔعٍننند

ٔ  عمٗنْ،  التىنرد  Munuza  وٍٕشٛ الدلبرٙ اسباكي مبشألٛ ٘  أُ ٖٔبند ُ  الػنافق   ند  كنا

 عننَ تبا نن  أُ إال وٍننْ كنناُ فىننا ،(أكٗتاٌٗننا دٔ )أٔدٔ بنن د إىل ٖصننرل بنن ُ وٍٕشننٛ أوننر

٘  فعمني  بنيلك،  أٔدٔ أبمنؼ  أُ بعند  شا  ثي تجا مٛ ٔأبدٝ املصرل، ٛ  ٔأ شنن  بنيلك  الػنافق  محمن

٘  ٔاشنتطاع .   أشْ ٔ ط  عمْٗ فقب  زٖاُ ابَ بقٗادٚ  وقا عنات  مجٗن   ؽبفن   أُ الػنافق

 .  أكٗتاٌٗا دٔ  أٔد مل  اٚ الػاه ب د عبٕ ٔالتٕدٛ وٍٕشٛ،
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 ٖقننند  كننناُ إٌنننْ  ٗنننن دنننٗغ يف بٍبمٌٕنننٛ ونننَ الػنننافق٘ شنننا  112/730ً شنننٍٛ ففننن٘

 يف ٔأٔغننن pyrense النندلٌض دبنناه بّنني ٔادتنناز الدلبننر، وننَ وعظىّنني دٍنندٙ 70.000ب

٘  وندٌّا  أكندل  ففنت   ،(الػاه ب د دٍٕب) ٔبٕ غٌْٕٗ أكتٗاٌٗا وقا عي ٛ  آ ه ِٔن  الٕا عن

 .  اعتْ عَ ٔ رٔدّي ازبسٖٛ دف  عَ الوتٍاعّي ; ٔ مٕظٛ الرُٔ ٌّر عمٜ

 الػنناه بنن د غننرب ٔوٍننا   وننداَٟ إىل الػننافق٘ الننرمحَ عبنند زسنن  ِننن113 شننٍٛ ٔيف

 افتننننننت  كىننننننا ،Labourٔالبننننننٕ   Comminges ٔكننننننٕوَ  Bigorreبٗذننننننٕ  ٔفننننننت 

 الفنننت  سركنننٛ ٔكاٌننن  ،Bazas ٔبنننسا Dax ٔداكنننض  Auchٔأٔػ  Bayonneبننناُٖٕ

ْ .   Bordeauxبٕ دٔ وقا عٛ إىل ٔؼن الػافق٘ أُ لد دٛ شرٖعٛ اإلش و٘  الندٔ   ٔٔادن

ٔ   بردٖن ودٍٖٛ عٍد" أٔدٔ" ْ  ٔاشنتٕىل  فّسونْ،  بنٕ د ٜ   دالن  الكٍناٟض  ٌٔفناٟض    ناٟر  عمن

 .   فّٗا ٔاألدٖرٚ

ٜ  732ً/ِنن 114 أٔاٟن ٔيف ٘  وفن ٕ  الػنافق ْ La Loire  المنٕا   ٌّنر  عبن ٛ  إىل ٔتٕدن  ودٍٖن

 ظننّرٚ  ات ٔكاٌنن  ،"وا تنناُ شنناُ" كٍٗصننٛ ٔفّٗننا الدٔ ٗننٛ، وننداَٟ ثاٌٗننToursٛ تننٕ 

 .عمّٗا ٔاشتٕلٕا املدٍٖٛ املصمىُٕ فا تشي آٌياك; فاٟقٛ

 خبطنر " أٔدٔ" عمني  ٔملا ،poitiers  بٕاتْٗ ودٍٖٛ إىل ٔؼن أُ إىل شرلٓ تاب  ٍِاك ٔوَ

ٛ  ومننك وا تننن ظننا ه  إىل اٌفنني الننرمحَ، عبنند  ٔالردننن (  املرلٔفٍذٗننٛ) الفرظبننٛ مممكنن

ٛ  ِنيٓ  وا تنن  اشنتػن  ٔ ند  بٍّٗىنا،  كاُ اليٙ اشب ف  غي القٕٙ، ُ  ونا  ألُ الفرؼن  كنا

 ٔمل الفنٕ   عمٜ فتشرك ّٖددٓ، بات أُ بعد اإلش و٘ السس  عمٜ القفاٞ ِٕ بالْ ٖعػن

 ؼنر ٛ  أ مقّا كىا وكاُ، كن وَ ازبٍد ٖصتقدً فبعح االشتعداد، يف دّّدا ٖد ر

ْ  ادتى  سٗح الدَٖ باشي ودٖٔٛ َ  كنبرل  دنٗغ  لدٖن ُ  إفنرٌر  ون  أمت أُ ٔبعند  ٔبمػنا ،  ٔأملنا

ْ  ذبنرك  اشنتعدادٓ  وا تنن  ظا ه ٙ  ازبنرا   جبٗعن ٜ  عنددٓ  يف ٖسٖند  الني  املصنمىن  دنٗغ  عمن

 .  ازبٍٕبٗٛ المٕا  ٌّر ورٔز إىل ٔؼن ستٜ

ٜ   ند  اإلش و٘ ازبٗغ كاُ ْ  اٌتّن ْ  وندٍٖي  بنن  املىتند  الصنّن  إىل زسفن  ٔتنٕ   بٕاتٗٗن

ٜ  اشنتٕىل  أُ بعد ُ  الٕ ن    لنك  ٔيف املندٍٖتن،  عمن ٜ   ند  وا تنن  ظنا ه  دنٗغ  كنا  إىل اٌتّن

 ٖقننتشي أُ الػننافق٘ أ اد ٔسننن   ٟعننْ، بقنندًٔ املصننمىُٕ ٖتٍبننْ أُ دُٔ ازبٍٕبٗننٛ، المننٕا 

ْ  وا تنن  فاد ٓ اشتعدادٓ ٖكىن أُ  بن الٗىٍٜ ـفتْ عمٜ  ؽىْ مل  اٚ المٕا  ٌّر  بقٕاتن
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 الردنننٕع إىل النننرمحَ عبننند فاـنننطر الكجنننرٚ، يف املصنننمىن دنننٗغ تفنننٕ  الننني ازبننرا ٚ 

ْ  بننن الٕا ن   الصنّن  إىل ٔاال تنداد  ْ  ظننا ه ٔعندل  ، ٔتنٕ   بٕاتٗٗن  ٔعصننكر المنٕا   ٌّنر  بقٕاتن

 .الػافق٘ دٗغ وَ  مٗمٛ أوٗاه عمٜ جبٗعْ

ٛ  دا ت الصنننّن  لننك  ٔيف ٜ  ُٖعنننرف ٔال الفننرٖقن،  بنننن املعركنن ٛ  ٔدنننْ عمنن  وٕ ننن  الد نن

 عمننٜ ٔ عنن  أٌّننا الرٔاٖننات بعنن   دشنن  ٔإُ املعركننٛ، أسننداخ فٗننْ دا ت الننيٙ املٗننداُ

 ظننر  سلننال٘ وننَ وننذلا كٗمننٕ ععننرَٖ عبننٕ تبعنند ورؼننٕفٛ،  ٔونناٌ٘  رٖنن  وننَ وقربننٛ

ٜ  بٕاتٗٗننْ ٛ  زلٗنن   ٔلننيا  ; بننالب    ٖصننّى ٛ  املؽنناد   يف املعركنن  العننّداٞ،  بننب    العربٗنن

 ".  بٕاتْٗٗ -تٕ " وعركٛ األٔ بٗٛ املؽاد  يف ٔتصّىٜ

ً  يف الفنرٖقن  بن القتاه ٌٔع  َ  شنب   ٖنٕ ُ  ظنّر  ون  أكتنٕبر  25/ِنن 114 شنٍٛ   وفنا

 .لؽاسبْ سازلا ٌؽرا أسدِىا ؼبق  أُ دُٔ ، أٖاً تصعٛ ٔاشتىر ، 732ً

 العننذاعٛ وٍتّننٜ الفرٖقنننن كنن  ٔأبنندٝ ِاٟمننٛ، وعركننٛ ٌعننب  العاظننر الٗننًٕ ٔيف

ٜ  اإلعٗنناٞ بنندأ  ستننٜ ٔالجبننات،  ٔازبمنند  لمىصننمىن،  الٍؽننر  تباظننرل ٔالسنن   الفرظبننٛ عمنن

 سٗننح املصننمىن، ؼننفٕف  منن  إىل العنندٔ فرشنناُ وننَ فر ننٛ ا ذل نن  أُ سنندخ ٔلكننَ

 اشلذننًٕ لننرد املعركننٛ  منن  وننَ الفرشنناُ وننَ كننبرلٚ فر ننٛ فا تنندت الػٍنناٟي، وعصننكر

 ؼنننفٕف ٔاـنننطراب الٍظننناً، يف  منننن إىل أدٝ ِنننيا أُ غنننرل الػٍننناٟي، ٔمحاٖنننٛ املباغننن 

 . الفرظبٛ وٍّا ٌفي الي الجػرٚ يف ٔاتصاع املصمىن،

 ٌفنننٕط إىل اسبىنناط  ٖٔنننرد األوننٕ   بسوننناً ٔميصننك  الٍظننناً ٖعٗنند  أُ الػنننافق٘ ٔسننأه 

ْ  مل املٕت لكَ دٍدٓ، ْ  أُ بعند  ٖصنعف ْ  أٔدٝ غناد   شنّي  أؼناب  يف ظنّٗدا  فصنق   حبٗاتن

ٛ  ٔلٕال ازبٗغ، يف اليعر ٔعي اـطرابا املصمىن ؼفٕف فازدادت املٗداُ، َ  بقٗن  ثبن   ون

ً  لمىصنمىن  كدلٝ كا ثٛ سبدث  ُ  ٔؼندل  عنددا،  ٖفنٕ ّي  دنٗغ  أونا ٜ  املصنمىٕ  أ بنن  ستن

ً  فرؼننٛ فنناٌتّسٔا  المٗننن  ٔوعظنني  أثقنناشلي  تننا كن شننبتىاٌٗا،  إىل ٔاٌصننشبٕا المٗننن  ظنن 

 . لمعدٔ غٍٗىٛ أش بّي

 ٔمل املصننمىن، وننَ أسنندا ػبنندٔا فمنني القتنناه ملٕاؼننمٛ الفرظبننٛ ٌّنن  الؽننبا  ال  ٔملننا

ٜ  فتقدوٕا املكاُ، عمٜ ٖطب  اليٙ الصكُٕ شٕٝ ػبدٔا ٕ  سني   عمن ً  عبن  يف لعنن  اشبٗنا

َ  إال  أٖٛ فٕددِٔا  دٖعٛ األور ٜ  ون َ  ازبرسن َ  العنادسٖ ٛ  عن ٜ  فنيحبِٕي  ; اسبركن  عمن
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َ  املصمىن باٌصشاب وا تن ظا ه ٔاكتفٜ الفٕ ، ٛ  املٍنا    ون  ٔمل األٌندلض،  يف العنىالٗ

 .أتٜ سٗح وَ العىاه إىل جبٗعْ ٔعاد وطا دتّي، عمٜ ػبرؤ

 وبننالؼ، باِتىنناً األٔ بٗننُٕ املي  ننُٕ ٔأسا ّننا ، املعركننٛ ِننيٓ سننٕه الكنن ً كجننر

.  ألٔ ٔبنا  إٌقناّ ا  ٖعدِا فىعظىّي بّا; اِتىاوّي شر ؽبفٜ ٔال فاؼمٛ، وعركٛ ٔدعمِٕا

 ٝ َ  آ نر  فرٖن   ٖٔنر ٛ  االٌتؽنا   ِنيا  يف املعتنندلن املني  ن  ون  ب ٔ ٔبننا، سمن   كنبرلٚ  ٌكبن

 سفننا ٚ" املعننرٔف كتابننْ يف" لٕبننُٕ دٕشننتاف" فٗقننٕه ٔاسبفننا ٚ، املدٌٗننٛ وننَ ٔسروتّننا

ٜ  اشنتٕلٕا  العنرب  أُ لٕ: "العربٗٛ إىل" زعٗذل عاده" ترمجْ اليٙ ،"العرب  إ ُ فرٌصنا،  عمن

  دننن كنناُ سٗننح ٔالعمنني; لمشفننا ٚ وركننسا إشننباٌٗا، يف  ر بننٛ وجننن بننا ٖض لؽننا ت

ٙ  الٕ ن   يف أسٗاٌنا،  العنعر  ٖٔقنرض  بنن  ٖٔقنرأ  ٖكتن   فّٗا العا ع ُ  الني ْ  كنا  ومنٕك  فٗن

 .أزلاّٟي كتابٛ ٖعرفُٕ ال أٔ ٔبا

 املفّننًٕ بنناملعٍٜ ُِٖصننَش  مل" العننّداٞ بنن  " يف اإلشنن و٘ ازبننٗغ أُ الباسننح ٖٔننرٝ

ٛ   نٕاه  ٖقاتنن  لبنح  فقند  اٌصنشابا ،  بنن  ا تدادا ، كاُ ٔلكٍْ الصاسقٛ، لمّسميٛ  املعركن

ٜ  ٔالندلٗن  القتاه، أثٍاٞ ٖرتد ٔمل العدٔ أواً مبراكسٓ ضبتفظا  املصاٞ، ستٜ الفاؼمٛ  عمن

َ  ٔسني ِي  املصمىن، وطا دٚ وَ الٍؽا ٝ  ِبٛ القٕه، ِيا  بن   " عقن   بّني  المشنا   ون

ٛ  املصنمىن  اٌصنشاب  كُٕ وَ ٔتٕدصّي ،"العّداٞ ٛ  سربٗنٛ،   دٖعن ٗ تنٛ،  ٔ ّطن ٕ  وب  أُ ٔلن

ٛ  الرٔاٖٛ تؽٕ ٓ كىا متاوا  اٌتّٜ اإلش و٘ ازبٗغ ٛ  الٍؽنراٌٗ ٝ  لبناد   الكٍصنٗ  الٍؽنا 

ْ  عمٗنْ،  ٔاإلدّناز  وطا دتْ إىل ُ  ٔلكٍن َ  ٖنساه  ونا  كنا  ؽبٗن   سند  إىل ٔالكجنرٚ  القنٕٚ  ون

 .ٖٔردٓ العدٔ

 : الهزيوة أسثاب

ْ  بصب  زٖاد بَ  ا   وٕ عٛ وَ أ طر العّداٞ ب   وٕ عٛ كاٌ   ٔ ٠ن   عٍندوا  أٌن

 الفننت ، وننَ ٔضبننددٚ ٔاـننشٛ األِننداف كاٌنن  األٌنندلض، يف اشبفننراٞ ازبسٖننرٚ  نندوآ

ٝ  بنن  ٔالٍساعنات  االٌقصاوات ٔكاٌ  ٛ  القنٕ ٝ  ٔبعبنا ٚ  سنادٚ،  اإلشنباٌٗ ُّ أ نر  الظنرٔف  أ

 ففن   ٔدٗعنْ،  زٖناد  بَ  ا   وٗساُ كفٛ ترد  كمّا كاٌ  ٔالصٗاشٗٛ، العصكرٖٛ

ُّ عَ ٜ   منٕبّي  ٔكاٌن   بعند،  ٔالبي  الذلف، يف ٖػر ٕا مل ٔبربر عرب وَ املصمىن أ  عمن

َ . ٔاسنند   دننن   منن    ٔالبننني ، الننذلف،  يف ٔغاؼننٕا  إلننّٗي،  النندٌٗا  ِرعننن  عٍنندوا  ٔلكنن
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٘  وٗننسٚ أِنني  فقنندٔا ٔالٍعننٗي،  أٌعننب   كىننا. أعننداّٟي  وٕادّننٛ يف ٔالقننٕٚ  اشبعننٌٕٛ ِٔنن

 دّننٛ، وننَ ٔالقٗصننٗٛ الٗىٍٗننٛ بننن املصننمىن دصنند يف اسبننادٚ أظافرِننا القبمٗننٛ العؽننبٗات

 أوننناً املصنننمىن  نننٕٚ ـنننع  يف اسبقٗقٗنننٛ الكا ثنننٛ فكاٌننن  أ نننرٝ، دّنننٛ ونننَ ٔالدلبنننر

 .  الفرظبٛ وَ بّي املذلبؽن أعداّٟي

 بننن   وٕ عنننٛ يف اإلشننن و٘ ازبنننٗغ ِسمينننٛ إىل أدت الننني املباظنننرٚ األشنننباب أونننا

ٕ  نن  العّداٞ ٘  نن،  شنرٖ   بعنكن  ٔلن ٘  ازبنٗغ  تٕغنن  وقندوتّا  ففن  بن د  يف كنجرلا  اإلشن و

ٞ  باإلوندادات،  تسٖٔدٓ املتعي  وَ ف ؼب   ر بٛ القاعدٚ عَ كجرلا ٔابتعادٓ العدٔ،  شنٕا

 َ َ  أٔ ٔٔالٖاتّننا، األٌنندلض ون ٛ  ٔالٖننات وننَ غرلِننا ون   مننٛ إىل باإلـننافٛ ، اإلشنن وٗٛ الدٔلن

َ  وعظىْ كاُ إ  الػافق٘; دٗغ يف العرب ً  إىل أدٝ ممنا  ، الدلبنر  ون ً  عند  بنن  االٌصنذا

 شننابقا ا تكبننْ ملننا الػننافق٘ عمننٜ ٌننا ىن الدلبننر كنناُ فقنند املصننمىن، املقنناتمن عٍاؼننر

ْ  تٕغمنٕا  مبا وكتفن االٌصشاب أ ادٔا إٌّي ثي الدلبرٙ، وٌٕٕشٛ دٍصّي ابَ حب   يف فٗن

 ِننٕ املصننمىن دٍنند ِسميننٛ إىل أدت النني ٔاشلاوننٛ األ ننرٝ األشننباب ٔوننَ ، الفننرٌر بنن د

 الني  ٔاألوطنا   القنا ط  الندلد  عندا  ب٠ٗتّي، عَ متاوا  وػاٖرٚ ب٠ٗٛ يف الػاه ب د يف تٕغمّي

ُّ ثنني. عمّٗننا ٖتعننٕدٔ ٔمل اشبرٖن   فؽننن يف املٍطقننٛ تعرفّنا    نند كننإٌا املصننمىن، دٍنٕد  إ

 أٍٖىننا وعّنني ؼبىمٌّٕننا كننإٌا النني الكننجرلٚ بالػٍنناٟي كاِمننّي ٔأثقمننٕا الننب د يف أٔغمننٕا

َ  عنا ّي  عمنّٗي،  ثقنٗ   عب٠نا   الػٍناٟي  ِيٓ ٔكاٌ  تٕدّٕا، ُّ إىل ِنيا . الفتنن   شنرعٛ  عن  أ

 .املصمىن دٕٗػ ملٕادّٛ مجّٗعا تكتم   د كاٌ  غالٛ إوا ات

٘  اشتعنّد  األونر،  كاُ ٔكٗفىا َ  عبند  النٕال ٘  النرمح َ  الػنافق ٞ  ون   تمنْ،  شنّي  دنرا

 يف ٔا تبنناك اـننطراب سنندخ ٔمبٕتننْ ً،732 اكتننٕبر 7 املٕافنن  ِننن114 ظننعباُ 14 ٖننًٕ

ٛ  دٗننٕػ  عمنننٜ األوننر  شننّن  ممنننا ازبننٗغ  ؼننفٕف   ِنننسميتّي، اشننتطاعٕا  النننيَٖ الفرظبنن

ً  دننٍ  يف املصننمىن ٔاٌصنش    لكجننرٚ ٌٔظننرا  املصننمىن،  اعندٚ  سٗننح ٌا بٌٕننٛ عبننٕ الظن 

 بعنا ه  بعندِا  ظنا ه  ٔلقن   العنّداٞ،  بب   املعركٛ زلٗ  املصمىن ؼفٕف يف القتمٜ

 .  المق  بّيا الجالح دردٕ ٙ البابا عمْٗ أٌعي أُ بعد( املطر ٛ) وا تن

ٛ  وندٚ  األٌدلض عمٜ ٔالٗا  الػافق٘ الرمحَ عبد اشتىر ٛ  شنٍ ٛ  ٔيف ، أظنّر  ٔمثاٌٗن   ٔاٖن

 . أظّر مثاٌٗٛ ٔ ٗن أظّر، ٔشبعٛ شٍتن أ رٝ
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ٞ  ب   يف املصمىن كا ثٛ أسدث  ٛ  يف ِناٟ    دّٖٔنا  العنّدا َ . ٔاألٌندلض  إفرٖقٗن  ٔلكن

ُّ  لننك وننَ ٖفّنني ال  عننَ تٕ فننٕا  نند األٌنندلض، بنن د سكنني عمننٜ تعننا بٕا الننيَٖ الننٕالٚ أ

ٜ  ٖٔصنتٕلٕا  الفرظبٛ، إوا ات عمٜ ٖػرلُٔ وصتىرٚ بؽٕ ٚ ظمٕا فقد ازبّاد،  الكنجرل  عمن

 نن 732/ِنن 116 نن 114) املّرٙ  طَ بَ املمك عبد الٕال٘ املجاه شبٗن عمٜ ٔوٍّي ودٌّي، وَ

ْ  ٔاليٙ( 734ً ٛ  إىل تٕدن ُ   طالٌٕٗن ً  ٔأٖفنا  ٔالباشنك،  ٌٔافنا   ٔأ اغنٕ ُ  بتشؽنن   نا  املند

٘  عّد يف ٔكيلك.  الدلت دباه  م  اإلش وٗٛ ٛ  النٕال َ  عقبن ٘  اسبذناز  بن  نن 116) الصنمٕل

 دعننن كىننا ٔاألظننتٕ ٖغ، ٔدمٗقٗننٛ بٍٗمٌٕننٛ يف ازبّنناد ٔاؼننن الننيٙ( 741ً ننن734/نِن 123

 .  األٌدلض سلاه يف اإلش وٗٛ القٕاعد أِي وَ أ بٌٕٛ

ٛ ) أٌفصنّي  العنرب  بنن  ٔفن   ؼنراع  يف األٌندلض  د من    لنك  بعند   ٔبنن ( ٔ ٗصنٗٛ  مياٌٗن

ْ  وَ ٔالدلبر العرب ٜ  أ نرٝ،  ٌاسٗن َ  عبند  اسبكني  تنٕىل  ستن َ  النرمح ٛ  بن َ  وعأٖن ً  بن  ِعنا

 .األٌدلض يف األوٕٖٛ الدٔلٛ ٔ ٗاً ِن،138 شٍٛ األوٕٙ

 : والوراجع الوصادر

 املخطوطات: أواًل

 األٌصنناب، مجّننرٚ طبتؽننر- (820ً/ِننن208ت) ضبىنند بننَ ِعنناً الكمنن ، ابننَ (1

 .  789   ي العربٗٛ، املخطٕ ات وعّد باملٗكرٔفٗمي، وؽٕ  طبطٕ 

  املطبوعة املصادر: ثانيًا

َ  عس األثرل، ابَ (2 ٕ  الندٖ َ  أبن ٜ  اسبصن َ  عمن ٙ  ضبىند  بن ٘  ازبنس  َ  املعنرٔف  العنٗباٌ  بناب

 (  1232ً/ِن630ت) ازبس ٝ األثرل

 .1982ً ،5ز ٔالٍعر، لمطباعٛ برلٔت دا  التا ٖخ، يف الكاون (3

 (1063ً/ِن456ت) شعٗد بَ أمحد بَ عم٘ ضبىد أبٕ سسً، ابَ (4

 .1983ً برلٔت، العمىٗٛ، الكت  دا  العرب، أٌصاب مجّرٚ- (5

َ  ضبىنننند اهلل عبنننند أبننننٕ اسبىٗنننندٙ، (6  األزدٙ اهلل عبنننند  بننننَ فتننننٕ  ٌؽننننر أبنننن٘ بنننن

 (1095ً/ِن488ت)

 .1952ً ،1  القاِرٚ، األٌدلض، ٔالٚ  كر يف املقتبض دئٚ (7

 اسبىننننننرلٙ الؽننننننٍّاد٘ املننننننٍعي عبنننننند بننننننَ ضبىنننننند اهلل عبنننننند أبننننننٕ اسبىننننننرلٙ، (8

 (1494ً/ِن900ت)
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 ٌاؼننننر ويشصنننٛ عبننناط، إسصننناُ.د: ذبقٗننن  األ طنننا ،  ننندل يف املعطنننا  النننرٔض (9

 .1980ً ،2  القاِرٚ، لمجقافٛ،

 (1405ً/ِن808ت) اسبفرو٘ ضبىد بَ الرمحَ عبد زٖد أبٕ  مدُٔ، ابَ (10

ً  يف ٔاشبندل  املبتندأ  ٔدٖٕاُ العدل (11 َ  ٔالدلبنر  ٔالعذني  العنرب  أٖنا َ  عاؼنرِي  ٔون   ٔٝ ون

 .  1984ً ،7ز ،5  برلٔت، القمي، دا   األكدل، الصمطاُ

 (.ت.د)  القاِرٚ  -ؼاد  ساز ضبىد ذبقٗ  -ازبػرافٗٛ كتاب،  السِرٙ (12

 الفكنر  دا  اسبنرع،   نرل  ضبىند  ونرٖي : ٔدا شٛ ذبقٗ  الٍص ، كتاب، ش ً ابَ (13

 (.ت.د) شٕ ٖا، دوع ،

 (1830/ِن1246ت) البػدادٙ أون ضبىد الفٕز أبٜ الصٕٖدٙ، (14

 عبننند ابنننَ (.ت.د) بنننرلٔت، ؼنننع ، دا  العنننرب،  باٟنننن وعرفنننٛ يف النننيِ  شنننباٟك (15

 (871ً/ِن257ت) اهلل عبد بَ الرمحَ عبد القاشي أبٕ اسبكي،

 .1930ً برٖن، وطبعٛ لٗدُ، ببػداد، امُلجٍٜ وكتبٛ ٔأ با ِا، وؽر فتٕ  (16

 المبٍنناٌ٘، الكتنناب دا  الطبنناع، أٌننٗض اهلل عبنند ذبقٗنن  ٔاألٌنندلض، إفرٖقٗننٛ فتننٕ  (17

 .1964ً برلٔت،

 شننننٍٛ سٗننننا كنننناُ) املراكعنننن٘ ضبىنننند بننننَ أمحنننند العبنننناط أبننننٕ عننننيا ٝ، ابننننَ (18

 (1312ً/ِن712

ٛ  ذبقٗن   ٔاملػنرب،  األٌندلض  أ بنا   يف املػرب البٗاُ (19 ٘  كنٕالُ،  ط. ز: ٔورادعن  لٗفن

 .1983ً ،3  برلٔت، الجقافٛ، دا  برٔفٍصاه،

 (889ً/ِن276ت) وصمي بَ اهلل عبد ضبىد أبٕ  تٗبٛ، ابَ (20

 .1983ً بنرلٔت، الٕفناٞ، ويشصٛ اشبمفاٞ، بتا ٖخ املعرٔف ٔالصٗاشٛ اإلواوٛ (21

 (977ً/ِن367ت) عىر بَ ضبىد بكر أبٕ القٕ ٗٛ، ابَ (22

 اإلشننن وٗٛ، الكتننن  دا  األبٗنننا ٙ، إبنننراِٗي.د: ذبقٗننن  األٌننندلض، افتتنننا  تنننا ٖخ (23

 .1982ً القاِرٚ،

 .1867ً ود ٖد، صبىٕعٛ، أ با ، صبّٕه (24

 (1631ً/ِن1041) التمىصاٌٜ ضبىد بَ أمحد الدَٖ ظّاب املقرٙ، (25

 ؼنناد ، دا  عبنناط، إسصنناُ.د: ذبقٗنن  الر ٗنن ، األٌنندلض غؽننَ وننَ الطٗنن  ٌفنن  (26

 .1968ً برلٔت،

 (1332ً/ ِن733ت) الِٕاب عبد بَ أمحد الدَٖ ظّاب الٍٕٖرٝ، (27
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 األِنٕاٌ٘،  العسٖنس  عبند  ورادعٛ ٌؽا ، سصن: ذبقٗ  األدب، فٍُٕ يف األ ب ٌّاٖٛ (28

 .1950ً القاِرٚ، لمكتاب، العاوٛ املؽرٖٛ اشل٠ٗٛ

 626ت) الرٔوننن٘ اسبىنننٕٙ اهلل عبننند بنننَ ٖنننا ٕت الننندَٖ ظنننّاب اسبىنننٕٙ، ٖنننا ٕت (29

 (1229ً/ِن

 .م1031 ،1ج القاهرة، السعادة، مطبعة البمداُ، وعذي (03

 احلديجة العربية املراجع: ثالجًا

 ويشصننٛ ٔاألٌنندلض، املػننرب تننا ٖخ يف د اشننات ننن (دكتننٕ ) العبننادٙ طبتننا  أمحنند (31

 . 1968ً اإلشكٍد ٖٛ، العباب،

 (. ت. د) برلٔت، العربٗٛ، الٍّفٛ دا  ٔاألٌدلض، املػرب تا ٖخ يف ن (32

 (.ت.د) القاِرٚ، ٔاألٌدلص٘، العباش٘ التا ٖخ يف ن (33

 ٔالجقنننايف ٔالننندٖي الصٗاشننن٘ اإلشننن ً تنننا ٖخ- (دكتنننٕ ) سصنننَ إبنننراِٗي سصنننَ (34

 ،1  القننناِرٚ، املؽنننرٖٛ، الٍّفنننٛ وكتبنننٛ بنننرلٔت، ازببنننن، دا  ٔاالدتىننناع٘،

 .1،1991ًز

 ٔالٍعننر، لمطباعننٛ العربٗننٛ العننركٛ األٌنندلض، فذننر- (دكتننٕ ) وننيٌض سصننن (35

 .  1959ً القاِرٚ،

 دا  األٌنندلض، يف ٔسفننا تّي العننرب تننا ٖخ- ٔآ ننرُٔ الصنناوراٟ٘ إبننراِٗي  مٗننن (36

 .لبٍاُ ً،2000 ،1  املتشدٚ، ازبدٖد الكتاب

 .  1984ً ،5ز برلٔت، لمى ٖن، العمي دا  األع ً،-الس كم٘ الدَٖ  رل (37

 النندا  ،(اإلشنن و٘ العؽننر) الكننبرل املػننرب ننن (دكتننٕ ) شننامل العسٖننس عبنند الصننٗد (38

 .  1966ً ،2ز لمطباعٛ، القٕوٗٛ

 اإلشننكٍد ٖٛ، ازباوعنننٛ، ظننباب ويشصننٛ اإلشنن و٘، العؽننر يف املػننرب تننا ٖخ ننن (39

 (. ت.د)

ُ  ظننكٗ   األوننرل (40  ٔدساٟننر  ٔإٖطالٗننا  ٔشٕٖصننرا  فرٌصننا  يف العننرب  غننسٔات ، أ شنن 

 .  1936ً القاِرٚ، املتٕش ، البشر
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ٕ  فٗناض  ؼاحل (41 َ  ٔاألٌندلض  املػنرب  تنا ٖخ  يف النٕدٗس -(دكتنٕ  ) دٖناك  أبن  الفنت   ون

 وكتبننٛ ٔسفننا ٖٛ، شٗاشننٗٛ د اشننٛ الطٕاٟنن  ٔومننٕك املرابطننُٕ عؽنننر بداٖننٛ إىل

 .  1988ً عىاُ، الكتاٌ٘،

 ،1  بننرلٔت، القمنني، دا  األٌدلصنن٘، التننا ٖخ-(دكتننٕ ) اسبذنن٘ الننرمحَ عبنند (42

1976ً. 

 القناِرٚ،  العرب٘، الكتاب دا  األٌدلض، يف اإلش ً دٔلٛ-عٍاُ اهلل عبد ضبىد (43

 .1969ً ،1ز ،2 

 (.ت.د) القاِرٚ، ٔاألٌدلض، املػرب يف املصمىُٕ-زٖتُٕ ضبىد ضبىد (44

ُ  صبىٕعنننٛ-اسبذنننرٙ أمحننند ضبىننند (45  ٔتؽنننشٗ   ذبقٗننن  ٔ باٟمنننّا، النننٗىَ بمننندا

٘  بنننَ إزلاعٗنننن  ٔورادعنننٛ  ،2ز ،3  ؼنننٍعاٞ،  اإل ظننناد،  وكتبنننٛ األكنننٕع،  عمننن

2004ً  . 

 دا  بالفرظبننٛ، ٔع  نناتّي األٌنندلض يف املصننمىُٕ-(دكتننٕ ) ضبىننٕد سصننَ وٍننٜ (46

 .1،1986ً  القاِرٚ، العرب٘، الفكر

 الرسائل: رابعًا

ٛ - الطمنن   ضبىنند  ظبنناٚ (47 ٛ  مممكنن ٛ  ٔالفتٕسننات  الفرظبنن  بنن د  دٍننٕب  يف اإلشنن وٗ

 .1998ً ؼٍعاٞ، داوعٛ وادصترل،  شالٛ الػاه،

  الدوريات: خامسًا

 (دكتٕ )  ْ  ٌُٕ الٕاسد عبد (48

 الرظنننٗد دا  ٔاألٌننندلض، إفرٖقٗنننا سلنناه  يف اإلشننن و٘ العربننن٘ ٔاالشنننتقرا  الفننت    (49

 .1998ً ،33 العدد القاِرٚ، داوعٛ اإلفرٖقٗٛ، البشٕخ وعّد صبمٛ لمٍعر،

 (دكتٕ ) ازبىاٌٛ ؼاحل (50

 .عىاُ ،(20 ن19) العدد تا ؽبٗٛ، دا شات اإلش وٗٛ، الفتٕ  يف دياً دٔ   (51

 األجنبية املراجع: سادسًا

52) Leve- Provencal - Histiore de L’ Espagne Musulmane, Leyde, 

1932. 
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