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                      633-613في عصر الخالفة)في االندلس االسبانية استعانة القوى اإلسالمية بالممالك 
 (م1009-329/ه

 م.م                         ا.م.د                                    
إسماعيل مجبل حمد               بديع محمد إبراهيم                                    

 مركز الدراسات اإلستراتيجية -كلية اآلداب                        جامعه االنبار-جامعه االنبار
 المخلص
صفحات البحث لتسلط الضوء على ظاهرة سياسية كان لها تأثير على الوجود  جاءت 

الخالفة وقد انية ضد عربي اإلسالمي األندلس إال وهي استعانة القوى اإلسالمية بالممالك االسبال
تناولنا في المحور األول تمرد مدينة طليطلة ضد الحكومة المركزية قسم البحث إلى أربع محاور 

والمحور الثاني تناولنا فيه تمرد بني إسحاق ضد الخالفة والمحور الثالث تطرقنا فيه 
مردالتجيبيين أيضا ضد الخالفة أما المحور الرابعفخصصناه للصراع بين القائد غالب بن عبد لت

 الرحمن والمنصور بن أبي عامر ولجوء القائد غالب لالستعانة بالنصارى
 

Abstract  
The pages of this searchto highlight on the policy  phenomenon that 

effect on the Arab Islamic presence in Andalusia which is dependency of 

Islamic leaders on Spanish kingdom against central government during 

the period of  ALkelafa . This article is divided into main four parts or 

axis the first one deal with the mutiny of  tolytela city against ALkelafa 

and second axis revealed to mutiny of  bny eshak against ALkelafa , the 

third axis took about mutiny of tajebeen against ALkelafa, in the fourth 

parts we deal with fight between the leader kalib bin abd ALRhman and 

ALmansor ibn bny amer and refuging of leader kalib to get help from 

Andalusia. 
 

 (ه633-613عصر الخالفة) األندلس في مية بالممالك االسبانية فياستعانة القوى اإلسال
 

  المقدمة
سااالط الضاااوء باااالتركيز علاااى موضاااوع خطيااار جااادا أال وهاااو اساااتعانة نهااااه المااارة أن  أردناااا

علاااى طبيعاااة تلاااك العالقاااة  وتأثيراتهاااا علاااى القاااوى اإلساااالمية بالممالاااك االسااابانية   لكاااي نتعااار  
الوجود العربي اإلسالمي في األندلس والوصول إلى العلل واألسباب التي أدت إلى هااا االنحارا  

 .ى اإلسالميةالسياسي لدى هاه القو 
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وماان هنااا تنبااع أهميااة دراسااة موضااوع اسااتعانة القااوى اإلسااالمية بالممالااك االساابانية فهااي 
 .السياسي األندلسي القوه والضع  في التاريخ تسلط الضوء على مظاهر

إن دراستنا لهاا الموضوع تعطينا النتائج التي تمخضت عنها تلك االستعانة من تداعيات  
حول  الوجود العربي اإلسالمي في األندلس وتقصير مدة وجود المسالمين والحكام اإلساالمي لهااه 

إا  م1932-810/ه938-ه32ت مناا البقعة من األرض وتقويض دولة إساالمية قامات واساتمر 
كانت تمثل حلقة مهمة مان حلقاات التااريخ اإلساالمي وكانات أنمواجاا حياا لعظماة اإلساالم وسامو 
تاريخااه وحضااارته  فلقااد أثاارى المساالمون اساابانيا سياساايا وحضاااريا ثااراء ال مثياال لااه وأحااالوا  اابة 

فياع المكاناة فتادت األنادلس الجزيرة األيبيرية إلى مركز ثقال سياساي وحضاارل علاى قادر عاالي ور 
في عهود تقدمها وقوتها قبلة لطلبة العلم  إا أصبحت مركز إ اعاع حضاارل وفكارل يفايض علاى 

وقااد تاام تقساايم البحااث إلااى أربااع محاااور تناولنااا فااي  جانبيااة وقااوة عسااكرية يحسااب لهااا ألاا  حساااب
تمارد بناي إساحاق ضاد  والمحور الثاني تناولناا فياه حالفةضد الالمحور األول تمرد مدينة طليطلة 

الخالفااااة والمحااااور الثالااااث تطرقنااااا فيااااه لتماااارد التجيبيااااين أيضااااا ضااااد الخالفااااة أمااااا المحااااور الرابااااع 
فخصصناه للصراع بين القائد غالب بن عبد الرحمن والمنصور بن أبي عامر ولجوء القائد غالب 

 .لالستعانة بالنصارى
 

 (م1119-329/هـ633-613االستعانة في عهد الخالفة )ظاهرة 
 

 أواًل : تمرد مدينة طليطلة 
من المدن التي تعج بالعصيان وترفض الخضوع إلى السلطة (1)كانت مدينة طليطلة

( الحكم   م331-312/ه650-600)(2)المركزية   وما أن تسلم األمير عبد الرحمن  الثالث 
حتى حاول أن يسترجع السيطرة على هاه المدينة سواء باإلقناع السياسي أم باستعمال القوة   أل 
الخيار العسكرل وجعلها تخضع إلرادة السلطة المركزية   وأول وسيلة استعملها األمير عبد 

بالطاعة الرحمن هي لتة الحوار التي أراد بها كسب ود أهل المدينة   وحثهم على االلتزام 
واالنضمام إلى ص  الجماعة فأرسل إليهم وفدًا من العلماء بهاا الخصوص  إال أنهم جابهوا 

ليون لهم   مملكة المحاولة بعنفه وكبرياء رافضين ما ترمي إليه ومستندين بالك إلى مؤازرة ملك 
ليفة عبد لزرع الفتنة وعوامل الفرقة ؛ وبسبب موقفهم هاا قرر الخ الال كان يتحين أية فرصة

 دمرالحصار حولها   و    وضرب م360/ه619الرحمن استخدام القوة   فقاد جي ًا ضخمًا سنة 
ما حولها من األراضي الزراعية   ولم يتحرك ملك ليون لنجدتها والك ؛ بسبب األوضاع الداخلية 

 .( 6) مملكة ليونء اردونيو الثاني حول عرش للمملكة إا كانت تعاني من نزاع أسرل بين أبنا
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انسحب الخليفة عبد الرحمن ببعض قواته بعد أسبوعين من الحصار   تاركًا جزءًا آخر 
قرر اعادتها الى سلطة    وقد م360/ه620من جي ه إلتمام مهمة الحصار   ثم عاد إليها سنة 

استجابة تولى عرش المملكة (الال )ملك ليون   وفي هاه األثناء تحرك راميرو الخالفة بالقوة 
نقاااهم   مما هم فيه من الحصار   وفي طريقه لندا ء أهل طليطلة ببعض قواته إلنجاد حلفاءه وا 

مستتاًل هاه مهمة لصالحه باالستيالء على بعض المناطق (9)استولى على حصن مجريط 
من صده قبل  كن جيش الخالفةلف ل   إا تماألندلسية واستمر بالتقدم   إال أن محاولته باءت با

السند  لمتمردينفقد ا أن يصل إلى مدينة طليطلة   مما اضطره إلى ترك المدينة لمصيرها وبالك
الال كانوا يعتمدون ويعولون عليه   مما اضطرهم في آخر األمر وأمام ضتط الحصار إلى 

رجب سنة  اإلاعان والتسليم للخليفة عبد الرحمن  فدخل الخليفة المدينة ظافرًا منتصرًا في  هر
 . (5)وأمر بهدم أسوار المدينة  لمنع أهلها من العصيان مستقبال م360/ه620

 من نتائج هاا التمرد : -
إعطاء فرصة للعدو المتمثل بالممالك النصرانية في التدخل في ال ؤون الداخلية  -1

ووطأ ارض اإلسالم في األندلس  إا كانوا يتحينون الفرص لالك من اجل 
مية   وتفريق المسلمين بخلق جو من الفتنة والنزاع   إضعا  الوحدة اإلسال
  وهاا ما نالحظه  الخالفة ضد تمردمن تسول له نفسه الوت جيع ومساندة كل 

في طليطلة وحثهم على الصمود  المتمرديندة ملك ليون راميرو الثاني من مسان
بل ومحاولة فك الحصار المنفا من ق متمردينتى انه تحرك بجي ه لمساندة الح

 .(3) جيش الخالفة 
من الطبيعي أن في كل حملة عسكرية كانت هناك خسائر مادية وب رية من  -2

قبل الطرفين   كان من األولى االستفادة من هاه اإلمكانيات والطاقات في 
الحفاظ على البالد  وزيادة قوتها وصمودها أمام أعداءها وعدم استخدامها 

 . (8) للتناحر فيما بينهم 
سنة (9)حصن مجريط الال تم إن اءه من قبل األمير محمد بن عبد اهللخساااارة  -6

 .(3)  حيث استولى علية ملك ليون  م921 /ه203
مستقباًل   مما افقدها لتمرد ؛ لمنع أهلها من القيام با هدم أسوار طليطلة المنيعة -9

 .(10) أفضل دفاعاتها أمام األخطار الخارجية في المستقبل
 (11)بن اسحق بمدينة شنترينثانيًا : تمرد أمية 

  وعلى ما يبدو أن الخليفة عبد الرحمن الناصر  هو أحد أقرباء(12)إن  أمية بن اسحق 
 .(16)حقبةأمية هاا كان واليًا على مدينة  نترين في تلك ال
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على سلطة  تمردإا أعلن أمية العصيان   وال م369/ه628حدث هاا التمرد سنة 
ليون ضد الخالفة المتمثلة بالخليفة عبد الرحمن الناصر   فأمر وتحال  مع ملك (19) خالفةال

أن يقوم برصد (13)الال كان مقيمًا في بطليموس (15)الخليفة القائد أحمد بن محمد بن الياس
  وكان سبب هاا التمرد هو قتل الخليفة عبد الرحمن ألخ أمية والال (18)تحركات أمية بن اسحق 
  ويبدو أن سبب قتله أن الخليفة علم بما كانت عليه نية (19)لدى الخليفةيدعى أحمد إا كان وزيرًا 

هاا الوزير من أطماع والرغبة في العصيان واالستقالل والتمرد على السلطة   عندما عينه 
 .(13)الخليفة حاكمًا للثتر 

إا لم يدم أمر التمرد الال قام به أمية طوياًل ولم يكل  الخالفة تسيير جيو ها إليه   
كانت نهايته على يد أحد الزعماء المحليين في المدينة الاين يدينون بالطاعة للخالفة   إا 

خروج أمية خارج المدينة للصيد   وعند  (20)استطاع أن ينتزع زعامة مدينة  نترين مستتاًل 
 عودته منعه بمساندة أهلها من الدخول إلى المدينة ؛ بسبب ما كان عليه موقفه من الخالفة  

ء أمية إلى الملك فبعد لجو   (21)فألتجا أمية إلى رامير ملك الجاللقة فاتخاه رامير وزيرًا لديه 
على مناطق االختراق في بالد المسلمين وتعريفه بالمسالك في التعر   استفاد منهرامير   فقد 

والمناطق التي تمكنه من التوغل في األراضي اإلسالمية بأقل الخسائر وأسهل  الطرق وأقربها   
 .(26)لكنه فيما بعد طلب األمان من الخليفة فأمنه وأكرمه (22)التي تكون فيها المقاومة ضعيفة 

ومما يست   من هاا التمرد أن أمية بن اسحق لم يكن له عدد كبير من المؤيدين من 
نهم لم يكونوا راغبين بالخروج عن سلطة الخالفة  والدليل على الك أنهم  منعوه أهل  نترين  وا 

من الدخول للمدينة بعد خروجه منها   ويك   أيضا أن أمية لم يكن يعول على نصرة أهل 
م تأته هاه النصرة ضاع منه المدينة له   بقدر ما كان يعول على نصرة ملك ليون له فلما ل

  .ملكه
 (29)تمرد التجيبيين في سرقسطة ثالثا: 

الخال  واالن قاق   فقد كانت باور كان الثتر األعلى من المناطق التي تعج بعوامل 
الفتنة تنمو وتكبر   وكان النصارى يتاونها ويتحينون الفرص لالنتقام من المسلمين   ويعملون 
على رعاية الفتن واالضطرابات وي جعونها   فلقد ظهرت في المنطقة ال مالية فتنة خطيرة 

ولديهم أطماع لخالفة   مع اخالمتمثلة ببني ها م التيجيبي أصحاب سرقسطة الاين كانوا على 
في االستقالل رافضين سياسة  الخليفة عبد الرحمن الناصر في إخضاع الوالة المحليين   ومما 
كان يساعد هؤالء هو وجود منطقتهم بين الممالك االسبانية   مما يعطيها إمكانية التآمر والخروج 

 .(25)عن الطاعة 
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لمناطق بحار  ديد   فقد كان يقبل منهاااااااااااااا الحد والواقع أن الخليفة قد تعامل مع هاه ا
األدنى للطااااااااااعة والوالء ؛ ألنها منااااااااااااااااطق محااااية للمااااالك االسباااااانية ) النصرانية (   فهي خط 
الدفاع األول عن األندلس   كما أن اغلب سكانها هم من المولدين والمستعربين   وبعض 

  وهاا كله من اجل أن ال ينجر  هؤالء للتحال  مع جيرانهم (23)ها من األسبان المسلمين حكام
النصارى ضد الدولة   وبالك تكون الخالفة قد خسرت خط الدفاع األول إلى جانب تحملها ثقل 

 مجابهة أخرى ضدها .
خلفًا  م329/ه612سنة   تولى أمر سرقسطة ها م بن محمد بن عبد الرحمن التيجيبي

لوالده أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن   وقد اقره األمير عبد الرحمن على واليته   وأعلن الطاعة 
تولى بداًل عنه ابنه محمد بن ها م (28)ه 619لألمير وا ترك معه في غزواته   ولما توفي سنة 

على تولية سرقسطة ولم يقره الخليفة عبد الرحمن الناصر في بادئ األمر   إال أنه وافق فيما بعد 
 .(29) م969/ه613واقره عليها سنة 

 تحالف محمد بن هشام مع ملك ليون - أ
عندما اضطرمت نار الحرب بين ملك ليون ) راميروا ( والخليفة عبد الرحمن الناصر   

  فعقد محمد  لخالفة روعهم في االنفصال عن جسد اوجد التجيبيون الفرصة سانحة لتحقيق م
السلم المعقود مع الخليفة   وقد دخل في هاا  قضينراميروا ملك ليون نا الفًا معبن ه ام تح

 بن ه ام التحال  مطر  بن منار التجيبي أحد أقرباء محمد بن ه ام   وقد تعهد محمد
االعترا  بالطاعة لراميروا ملك ليون مقابل مساندته إياه في الخروج على الخليفة عبد الرحمن 

 . (23)وخلع طاعته 
هاا الموق  يثير الده ة واالستتراب   إا نرى أن هؤالء يقبلون بالطاعة إن مثل 

والخضوع لملوك النصارى مع الال والمهانة   ويرفضون الطاعة والتعاون مع أمرائهم من 
المسلمين   وهم يدركون أن ملوك النصارى أيًا كان هؤالء لن يقدموا لهم العون والنصرة محبة بهم 

نما يقدمون العون لتعزيز روح التنازع والتقاتل بين المسلمين ؛   أو حرصًا على سلطان هم   وا 
 ي يحكمونهوالك لتحقيق أهدافهم المن ودة لممالكهم الت

 لتيجبيين على تمرد االخليفة  قضاء - ب
رأى الخليفة عبد الرحمن أن أول أمر يجب أن يقوم به إلعادة السيطرة على مدينة 

  وكان عليها مطر  بن منارالتيجيبي المعرو  )  (60)سرقسطة   هو السيطرة على قلعة أيوب 
بابي  ويرب (   فسار الجيش بقيادة الخليفة عبد الرحمن وضرب عليها الحصار   ودعاه إلى 

ض االستجابة لطلب الخليفة   وفي هاه األثناء أرسل راميرود فرقة من الفرسان الطاعة إال أنه رف
إلنجاد حلفاءهم التيجيبين  فهاجم الخليفة القلعة وتمكن من إلحاق الهزيمة بالقوات المتحالفة 

 .(62)بني تجيب تمرددخوله قلعة أيوب أول صدع في    فكان(61)ودخول القلعة 
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إلى مدينة  م363/ه625الخليفة عبد الرحمن سنة على رأسه و ش الخالفة جيسار 
سرقسطة   وضرب عليها الحصار واستمر حصارها أ هر عدة   حتى اضطر محمد بن ها م 
إلى طلب األمان والصلح فاستجاب الخليفة عبد الرحمن إلى طلبه   ودخلت قوات الخالفة إلى 

خوته مدينة سرقسطة   وقد ا ترط في عهد األمان أن يقدم محمد بن ه  ام رهائن من أبناءه وا 
إلى أن يظهر للخليفة عبد الرحمن براءة محمد بن ه ام من موالة الم ركين   وتأكيد لطاعته 

بين راميرو    وهكاا تمكن الخليفة عبد الرحمن من تمزيق  مل هاا التحال  الخطير(66)للخليفة 
 .(69)طانه لسل من البالد ال مال ال رقيمناطق    وان يخضع ومحمد بن ه ام

 
 وكان من نتائج هاا التمرد والتحال  الخطير :

محمد بن  متمردعلى بعض الحصون وتسليمها لل ستيالءقيام راميروا ملك ليون باال -1
ه ام   تبعًا لبنود التحال  وبهاا أعطى للعدو فرصة للتدخل في  ؤون البالد   

 .(65)فضاًل عن ما تكبدته هاه الحصون من خسائر مادية وب رية 
ملكة نافار   وهو تحال   وطوطةقيام تحال  ثالثي بين محمد وراميرو ملك ليون  -2

 . (63) مالي ضد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
 .(68)إعطاء فرصة لإلفرنج أصحاب بر لونة وحلفاءهم في غزو األراضي اإلسالمية  -6
الخسائر المادية والعسكرية التي تكبدها الطرفين   فكانت خسائر سرقسطة من  -9

الفرسان كبيرة ولم تفصح لنا المصادر عن حجم هاه الخسائر في حين تاكر  أن 
 .(69)ه فارسًا 950النصارى المساندين لمحمد بن ه ام قد خسروا 

 تمرد غالب بن عبد الرحمن الناصري رابعا : 
اصيل التمرد ال بد لنا من التعر  على هاه ال خصية التاريخية قبل الحديث عن تف

 .(63)العسكرية األندلسية   والال أعلن تمرده على سلطة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر 
  تولى قيادة (90)هو الوزير القائد األعلى أبو تمام غالب بن محمد بن عبد الرحمن

ن قائٌد فاًا   فتح العديد من المناطق   وله بصمات في الجيش للخليفة عبد الرحمن الناصر   فكا
 . (91)وضد النصارى  عن طاعة الخالفة األعمال العسكرية ضد الخارجين

كما كل  (92)ه( 633-650استمر قائدًا للجيش في عهد الخليفة الحكم المستنصر )
 .(96)بأمور الوزارة فأصبح يعر  بالوزير القائد 

يفين من اخائر سيوفه ماهبين خروجه إلحدى غزواته بأن قلده سولقد  رفه الخليفة قبل 
ا  غمديهما أثقل حلية كما خلع عليه كسوة خاصة وأطلق عليه تسمية أو لقب )ال السيفين ( حليت

وأمر بإقرار هاه التسمية عليه من سماته المتقدمة   كما منحه فرسًا أ هب مسرج من 
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ه وما كان يقدمه من خدمات جليلة للدولة العربية   وهاا كله يدل على مدى مكانت(99)خاصته
 اإلسالمية في األندلس آنااك .

اسند إليه الخليفة الحكم المستنصر قيادة عدد من الجيوش التي سيرها لمواجهة أعداءه 
لصد التارات  م383/ه633  كما ا ترك مع محمد بن أبي عامر في غزواته سنة (95)

 . (93)الق تالية
 

 ) الصراع بين غالب والمنصور (ضد محمد بن أبي عامرتمرد غالب الناصري  - أ
إن  خصية مثل غالب كقائد فا وقدير له مكانته السياسية والعسكرية في الدولة العربية  

  والبد من وجود أسبابا تجعلها تعلن العصيان والتمرد  على الرغم من كل ما سبق اكره عن 
 جهوده في حماية الدولة العربية اإلسالمية في األندلس .
ث الخال  بين المنصور وغالب صهره ولعل من ابرز األسباب التي كانت وراء حدو 

 هي :
تسلط المنصور ومحاولته التفرد بالسلطة   فبدأ بالتخلص من رموز السلطة   حتى  -1

تخلو له الساحة   فعمل على التخلص من الصقالبة بأن جعااااااااال جعفر 
سياسة ضرب  فاتبع(99)يعمااااااااااااااال على إخاااااااااااراجهم من القااااااااصر(98)ألمصحفي

  ثم اخا بسحب البساط من تحت أقدام ألمصحفي حتى (93)خصومه احدهم باآلخر
ثم تمكن من زجه في السجن 50)أصبح حاجبًا فقط   وليس له من النفوا  يء 
  ولقد استعان بصهره غالب (51)واستصفى أمواله   وبقي في السجن حتى توفي فيه

 .(52)يبن عبد الرحمن في التخلص من جعفر ألمصحف
إن غالب لم يكن مستصوبًا عزل محمد أبي عامر للخليفة ه ام المؤيد وسيطرته  -2

ومحجورًا  (59)ر  فقد احزنه أن يرى حفيد مواله محاطًا كاألسي(56)على زمام األمور
فاثأر الك حساسية غالب وتركت (55)عليه وليس له من السلطة إال رسم الخالفة 

السيما وأن ابن أبي عامر أخا يطول  (53)وعدم الثقةلديه انطباعًا و عورًا بالحار 
 .(58)الدولة طيًا بين يديه 

إن المنصور بدأ يعمل على التخلص من صهره غالب   لكي يتمكن من التفرد  -6
بالساحة وال سيما وأنه أخا ينافسه وأنه الخصم القول الوحيد أمامه فأدرك غالب هاا 

  (53)بي عامر لجعفر بن علي بن حمدون  وال سيما بعد استدعاء ابن أ(59)األمر
 .(30)وزيرًا وجعله قائدًا لجيش الحضرة 

التي (31)كان لصبح أم ه ااااام دورًا في إيتار قلب غالب وتأليبه على ابن أبي عامر -9
 بدأت تتضجر من تسلط ابن أبي عامر وحجره على ابنها
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 . (32)الخليفة ه ام  
 أبي عامر ن محمد بالتخلص من  الناصري محاولة غالب - ب

غالب الناصرل بد من انفجار الخال  بين لقد وصل األمر بين الطرفين إلى درجة أنه ال
األكثر قوة في األندلس آنااك   وأضحت المواجهة بينهما قاب قوسين أو  ومحمد بن ابي عامر

  اخا غالب يدبر (36)م383/  ه633أدنى فبينما كان المنصور خارجًا في إحدى غزواته سنة 
لترض الخالص  (39)لخديعة البن أبي عامر للفتك به   إا دعاه إلى وليمة أقامها بمدينة انتيسة

  ولما اهب ابن أبي عامر الية جرى بينهما نقاش حاد فنزل (35)منه وعزم عليه في حضورها
غالب بال تم والسب على ابن عامر   وقال له : )) يا كلب أنت الال أفسدت الدولة وخربت 

وتحكمت في الدولة (( وسل سيفه وضربه  إال إن بعض الناس الموجودين قد تصدوا القالع 
لضربه غالب فلم تكتمل ضربته فأصاب ابن أبي عامر  جه فقط   فرمى بنفسه من رأس القلعة 
خوفًا من أن يتمكن غالب من االنقضاض عليه وقتله ؛ ألنه كان أكثر فروسية منه وأقوى   فقدر 

وجد  يئًا ) نتوء في القلعة ولة القتل   ومن هاه السقطة المميته إا قدر اهلل أنه اهلل نجاته من محا
  فكان من حسن  (33)سقوط   فحال دون هالكه فحمله أصحابه وعالجوه إلى أن برئ  اثناء( 

حظ ابن أبي عامر النجاة من هاا الفخ والمأزق الخطير  بما فيه من إصابات ثم عاد إلى قرطبة 
  إا دار (39)  فتادر محمد بن أبي عامر إلى مدينة سالم(38)لعداوة بين الطرفينوقد ا تدت ا

ووزعها بين الجيش ولم يأخا منها  (33)غالب موجودة فيها فاستولى عليها   وعلى جميع أمواله
  يئًا .

 بالنصارى  الناصري بملوك استعانة غالب -ج
زاحته ؛ ألنه كان قائدًا بارزًا وله مكانته  لم يكن من السهل على أحد التتلب على غالب وا 

  ولو انه أعلن رغبته في تخليص الخليفة من الطتيان ألنضم إليه اغلب الجيش الال كان 
رجاله يحبون غالب   وهاا أمر لم يكن يجهله ابن أبي عامر لالك نرى أن ابن أبي عامر قد 

س   تداركًا ألل طارئ أو استقطب جعفر بن حمدون مع قواته من المترب واستقدمه إلى األندل
ان قاق قد يحدث داخل الجيش   وليكون ندًا لتالب ؛ ألنه كان يرى فيه ال خص القادر على 

   وال سيما وأن غالب كان يفوق بن أبي عامر في الفروسية .(80)الوقو  بوجه غالب
 الرغم من كل ما كان يتمتع به غالب من مكانة ومحبة من قبل الجيش  فأنه يقع فيبو 

خطأ فادح كان يمثل أسوء خاتمة لحياته الجهادية ولحياة دامت ثمانين عامًا حافلة في الجهاد 
  فقد توجه لالستعانة بالنصارى ) الممالك االسبانية ( لمواجهة ابن أبي  (81)والدفاع عن البالد

ن أمراء فاستعان بملك ق تالة غرسية بن فردلند وبملك  انجة الثاني المعرو  بابركة م(82)عامر
 فرصة وجود راميرو استتلء من جنده   وهنا   وطلب منهم النجدة فأمده راميرو بجز (86)الب كنس

الفارس الكبير الال أاله وأااقه المر والهوان أن يكون في موق  المستنجد به   ولعله كان يأمل 
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  بينهما يكسب منه راميرو ما يصبو إليه من أطماع  (89)أن تكون هاه بداية لتحال  طويل
 توسعية وتحقيق مآربه الدنيئة في تفكيك الص  اإلسالمي واالنتقام والثأر من المسلمين .

 
 غالب الناصري ومحمد بن ابي عامر اللقاء بين  -د

جهز ابن أبي عامر جي ًا من قرطبة   وسار به لمالقاة غالب ترافقه في الك قوات 
 .(85)د المتربي األندلسي جعفر بن حمدونالقائ

  إا أرسل  انجة ابنه األمير رامير على رأس (83)أما غالب فكانت ترافقه قوات النصارى
  والتقى الجمعان فكانت التلبة في بادئ األمر لصالح غالب إا  (88)جيش لنصرة حليفهم غالب

  الال يقوده ابن  (89)تمكن من كسر جناحي جيش ابن أبي عامر ولم يتبق سوى قلب الجيش 
أبي عامر بنفسه   وهنا أدرك ابن أبي عامر أن الهزيمة قد حلت به إال أن عجائب القدر تقلب 

 (83)غالب بن عبد الرحمن عن عمر يناهز الثمانين سنة  األمور لصالحه   فقد أدركت المنية
  انه قد وجد مقتواًل في مجال الخيل   وأن الال قتله  خص يدعى (90)وياكر ابن عاارل

ياااكر أنااه وجااد سااقطًا ميتااًا ال حااراك فيااه قاارب  (92)فااي حااين ياااكر ابان الخطيااب(91)قرياوس ساارجه 
 فرسه   وفرسه يعلك بلجامه.

 أنه في آخر لقاء له ضد ابن أبي عامر انه رفاع يدياه إلاى الساماء وقاال ومما يرول عنه 
: )) اللهاام أن كناات تعلاام أن بقااائي أصاالح للمساالمين وأعااود علاايهم ماان بقاااء محمااد باان أباااي عااامر 

اااااااااي فانصااااااااااااااره علااااااااااااااااي فأهلكااااااه وانصاااااااارني عليااااااااااااااااااه   وان كاااااااااااااااان هااااااااااااااااااااو أولاااااااااااااى بااااااااااااالك منااااا
؛ وكاااااااانت وفاتااه  (96)اااااااااروأرحنااااااااااااااااي(( فكااان دعاااااااااااااااء حكااااااااااااااااام اهلل بااه لمحماااااااااااااااااد باان أبااااااااااااااااااي عاماااااا

 .(95)ام391/ه681  وقيل (99) م390/ه680سنة 
قاد فرسه إلى خارج ساحة المعركة فظن الناس انه أراد الخالء فلما وياكر أنه قبل  وفاته 

طال غيابة واهب بعض جنوده للبحث عنه وجدوه ملقى وقد فارق الحياة وال اثر فيه من ضربة 
وبوفاته تفرق جي ه ودارت عليهم الهزيمة بعد أن كان النصر و يك لصالحهم   وقد  (93)أو رميه

 . (99)راميرو بن الملك  انجة (98)فت بتزاة النصرقتل في هاه المعركة التي عر 
 ومن نتائج هذا الصراع 

خسارة قائد من القادة األفذاذ الذي كانت له بصمات واضحة في الجهود العسكرية   -1
 .(93)للدفاع والحفاظ على الدولة العربية اإلسالمية في األندلس 

خلية للدولة العربية فتح مجااًل آخر لملوك األسبان بالتدخل في الشؤون الدا  -2
 . (31)اإلسالمية 
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أن الرابح من هذا الصراع وأمثاله هو العدو الخارجي ، أما الخاسر فهو المسلمين  -6
بكال الطرفين ؛ ألنهم دفعوا ثمن هذا الصراع من رجال اإلسالم الذين وقعوا في 

ضعافها   .(31)ساحة المعركة ، فضاًل عن انعكاسه السلبي على الجبهة الداخلية وا 
 

 الخاتمة
في التدخل اعطت هاه الممالك فرصه  بالممالك النصرانية القوى اإلسالمية  إن استعانة 

في ال ؤون الداخلية ووطأ ارض اإلسالم في األندلس  إا كانوا يتحينون الفرص لالك من اجل 
 بخلق جو من الفتنة والنزاع   وت جيع والك  إضعا  الوحدة اإلسالمية   وتفريق المسلمين

  وهاا ما نالحظه من مساندة ملك ليون  خالفه د الومساندة كل من تسول له نفسه الثورة ض
راميرو الثاني للثوار في طليطلة وحثهم على الصمود حتى انه تحرك بجي ه لمساندة الثوار 

 ومحاولة فك الحصار المنفا من قبل جيش الخالفة 
ر مادية وب رية من قبل من الطبيعي أن في كل حملة عسكرية كانت هناك خسائ

  كان من األولى االستفادة من هاه اإلمكانيات والطاقات في الحفاظ على المسلمينالطرفين 
البالد  وزيادة قوتها وصمودها أمام أعداءها وعدم استخدامها للتناحر فيما بينهم     اضافه الى 

 ه203هلل سنة خساااارة حصن مجريط الال تم إن اءه من قبل األمير محمد بن عبد ا
مناطق االختراق في بالد المسلمين وتعريفه   عنثوار  بتقديم المعلومات للعدو قيام ال

بالمسالك التي تمكنه من التوغل في األراضي اإلسالمية بأقل الخسائر وأسهل  الطرق وأقربها   
 والمناطق التي تكون فيها المقاومة ضعيفة
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  الهوامش:
( طليطلة : مدينة كبيرة    وكانت قاعدة الملوك القوطيين   وموضع قرارهم وهي على نهر تاجة وعليه قنطرة 1)

 )دار 1طالبلدان   ( ه232احمد بن اسحق )تمنيعة   ولها نهر عظيم يقال له دوير   اليعقوبي   
ترافية االندلس ج ( ه998عبداهلل بن عبدالعزيز)ت؛ البكرل  139صم(2002الكتب العلمية  بيروت 

 هاب الدين ؛ ياقوت الحمول  99-93  صم(1339)دار الر اد بيروت 1تح:عبدالرحمن الحجي  ط
)دار الترب 1تح:احسان عباس طمعجم البلدان   (ه323ابو عبداهلل ياقوت)ت

 ( ه862عماد الدين اسماعيل بن محمد)ت؛ أبو الفداء  95  ص9ج م(1336االسالمي بيروت 
صفي الدين ؛ ابن عبد الحق   188ص م(1960د.ط)دار الطباعة السلطانية باريس تقويم البلدان  
 .932  ص2ج(ه1929)دار الجيل  بيروت 1طمراصد االطالع   ( ه863عبدالمؤمن )ت

 
( عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بن محمد كنيته أبو المطر    ولقب بالناصر تولى االمارة بعد جده 2)

وهو من اعلن  الخالفة   واستمر حكمه خمسين عامًا وتمكن من توحيد البالد األمير عبد اهلل   
)دار الكتب 1ة السويفي ط( تح:روحيه906ابو الوليد محمد)توالقضاء على الثوار   ابن الفرضي  

ابو عبداهلل بن محمد ؛ ابن اآلبار  19تاريخ علماء االندلس   ص (م1338العلمية بيروت 
؛ 138  ص1جم(1336)ال ركة العربية   القاهره  1تح:حسين مؤنس  ط  الحلة السيراء( ه359)ت

)دار الثقافة 6تح:ليفي بروفنسال ط المتربلبيان ا ( ه812ابو العباس محمد )تابن عاارل  
د.ط)دار الكتاب اللبناني    ؛ ابو الفداء  المختصر في اخبار الب ر 153  ص2ج م(1396 بيروت 
تح:مصطفى  ازهار الرياض ( ه1091احمد بن محمد )ت  ؛ المقرل123  ص6ج د.ت( بيروت

 .259  ص2  ج م(1393السقا د.ط)دار االفاق الجديدة بيروت 
تح:  الميتا د.ط)المعهد   من انباء االندلسالمقتبس  (  ه933ابو مروان حيان بن خل )تن حيان  ( اب6)

؛ عنان   208—203  ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج619-618صم(1383االسباني مدريد 
القسم –العصر االول م(1338)مكتبة الخانجي  القاهره 1 طدولة االسالم في االندلس محمد عبداهلل  

 .901االول   ص
( مجريط : وهو حصن في الثتر الجنوبي من االندلس   وهو منيع ان أه األمير محمد بن عبد الرحمن سنة 9)

مملكة ليون   دفاعية بين االندلس و ه على ضفة نهر فن اوس  ضمن مقاطعة الحصون ال293
تح:ايميليو جوليت د.ط)المجلس االعلى   االندلس في اقتباس االنوار  (ه592ابو محمد)تالر اطي  

  صفة جزيرة االندلس  ( ه810ابو عبداهلل محمد)تلحميرل  ؛ ا58صلالبحاث المكان د.ت ا(
–في االندلس العصر االول ؛ عنان   دولة االسالم 190-183صم(1399)دارالجيل بيروت 6ط

 .2هامش رقم 901القسم االول   ص
  
؛ عنان   208—203  ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج619-618( ابن حيان   المقتبس   تح:  المتيا ص5)

 .901القسم األول   ص–دولة االسالم في االندلس العصر األول 
 .901األول   صالقسم –( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 3)
 .901القسم األول   ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 8)
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سنة    69ه(   ودام حكمه 286( محمد بن عبد الرحمن بن بن الحكم بن ه ام   كنيته أبو عبد اهلل )ت9)
ار د)1تح:روحيه السويفي طجاوة المقتبس   ( ه999ابو عبداهلل محمد بن ابي نصر)تالحميدل   

تح: بتية الملتمس   (ه533احمد بن يحيى )ت؛ الضبي   18صم(1338الكتب العلميه بيروت 
  1؛ ابن اآلبار   الحلة السيراء   ج20صم( 1338)دار الكتب العلميه بيروت 1روحيه السويفي ط

سير اعالم ( ه998 مس االدين محمد)تالاهبي   ؛ 120  ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج138ص
 .232  ص9جم (1395)مؤسسة الرساله  القاهره 6ط   النبالء  

 . 901القسم الثاني    ص–؛عنان  دولة االسالم   العصر االول 183( الحميرل  صفة جزيرة االندلس  ص3)
القسم الثاني    –؛ عنان   دولة االسالم في االندلس العصر االول 208  ص2( ابن عاارل   البيان   ج10)

 . 901ص
 ياقوت ه596دينة متصلة باعمال باجة وتقع غرب قرطبة على نهر باجة ملكها االفرنج سنة :م(  نترين11)

  638 ص6(ج1335)دار صادر بيروت 2(  معجم البلدان طه323الحمول  هاب الدين ابوعبداهلل)ت
حيان   ابن  أمية بن اسحق بن الوليد بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية( 12)

 .695المقتبس   تح :  المينا   ص
)دار 1تح:عمر عبدالسالم  ط  في التاريخالكامل  (ه360ابي الحسن علي بن محمد )ت( ابن االثير  16)

 .91  ص8جم(1338الكتاب بيروت 
د.ط)مؤسسة العبر    (ه909عبدالرحمن المتربي)؛ ابن خلدون  91  ص8( ابن االثير   الكامل   ج19)

 ه(.625؛ )وياكر حدوث التمرد سنة 190  ص9جم(1383 جمال بيروت
 950  630تح:  الميتا صحيان المقتبس  ابنمن وزراء الخليفه عبد الرحمن الناصر واحدقادتةالعسكريين (15)
( بطليموس: مدينة من كورة ماردة تقع في ال مال التربي من قرطبة   وتبعد عن مدينة ماردة ثالثون مياًل   13)

؛ 121وهي مدينة بناها وعمرها عبد الرحمن بن مروان الجليقي   البكرل   جترافية االندلس   ص
  تباس االنوار اختصار اق  (ه290ابي محمد)ت ؛ ابن الخراط 160الر اطي   اقتباس االنوار   ص

 .116صالمجلس االعلى لالبحاث  المكان د.ت( 
 .116القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 18)
 .91  ص8؛ ابن االثير   الكامل في التاريخ   ج961( ابن حيان   المقتبس   تح:  الميتا   ص19)
 . 909القسم الثاني    ص–األول  ( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر13)
 . 903القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 20)
 .91  ص8( ابن االثير   الكامل في التاريخ   ج21)
 .91  ص8  الكامل في التاريخ   ج ؛ ابن االثير969(ابن حيان   المقتبس   تح:  الميتا   ص22)
 .91  ص8الكامل في التاريخ   جابن االثير    (26)
( سرقسطة : وهي قاعدة الثتر األعلى   وهي مدينة اات فواكه وخضر   تقع على نهر ابرة ومحااية ألرض 29)

 .139ال رك  مالها تقع تطيلة   اليعقوبي   البلدان   ص
 905القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس   العصر االول 25)
 .669صد.ط)دار النهضه بيروت د.ت (   تاريخ الدولة العربية في االندلسعبدالمجيد   (نعني23)
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تح:عبدالعزيز االهوائي  د.ط)مطبعه مدريد للدراسات ترصيع االخبار    (ه989احمد بن عمر)ت( العارل  28)
القسم – ؛ عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول99  96  92ص(1335االسالمية  مدريد 

 .905الثاني    ص
 .99العارل   ترصيع االخبار   ص( 29)
 .902القسم الثاني    ص–عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول  (23)
( قلعة ايوب : مدينة عظيمة القدر بالثتر االندلسي   وهي من اعمال سرقسطة وهي اات ا جار وانهار 60)

 .630  ص9البلدان جولها عدة حصون   اليعقوبي   معجم 
؛ عنان 661ص م(2005)دار النفائس بيروت 1ط  تاريخ المسلمين في االندلس  محمد سهيل  ( طقوش  61)

 .908القسم الثاني    ص–  دولة االسالم في االندلس العصر االول 
 .909القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر االول 62)
؛ 95-99؛ العارل   ترصيع االخبار   ص633  636  658المقتبس   تح:  الميتا   ص( ابن حيان   66)

 .903القسم الثاني    ص–عنان   دولة االسالم في االندلس العصر االول 
 .916القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر االول 69)
 .903القسم الثاني    ص–ل ( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األو 65)
 .903القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 63)
 .903القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 68)
 .909القسم الثاني    ص–( عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 69)
ر محمد بن أبي عامر: هو محمد بن عبد اهلل المعافرل    كنيته أبو عامر كان  خصية ( الحاجب المنصو 63)

اات همة عالية وطموحة   تمكن من التدرج بالمناصب حتى تولى الحجابة فحجب على الخليفة ه ام 
( ه636المؤيد   وتفرد بالسلطة لوحده و كل ما يسمى بالدولة العامرية داخل جسد الدولة االموية )ت

)دار 6تح: وقي ضي  ط   ي حلى المترب المترب ف(ه395علي بن موسى)ت   ابن سعيد    
تح:ابوهاجر   الاهبي   العبر في خبر من غبر ؛133  ص1جم (1355المعار  القاهره 

عماد الحنبلي ؛ ابن ال695  ص2ج محمد د.ط)دار الكتب العلمية  بيروت د.ت(
  2ج (ه1650في اخبار من اهب د.ط)المطبعه القاهره  ب ارات الاه(  ه1093عبدالحي)ت 

 .   199ص
 .221  213  196  صبس   تح: عبدالرحمن علي الحجي ( ابن حيان   المقت90)
 .221  219  219  ص2( ابن عاارل   البيان   ج91)
نة   ( الحكم المستنصر : هو الحكم بن عبد الرحمن   كنيته أبو المطر    دام حكمه خمسة ع ر س92)

سنة   ابن الفرضي   تاريخ 98وخمسة ا هر وثالث أيام ولقب بالمستنصر   تولى الخالفة وعمره 
-21؛ الضبي   بتية الملتمس   ص13؛ الحميدل   جاوة المقتبس   ص 15علماء االندلس   ص

 .226 ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج 203-200  ص2؛ ابن اآلبار   الحلة السيراء   ج26
؛ ابن عاارل 139 191 195 191 169حيان   المقتبس  تح الحجي   ص( ابن 96)

 .299 298 293 291 229 ص2 البيان ج
 .213( ابن حيان   المقتبس  تح الحجي   ص 99)
 .293  ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج213  219( ابن حيان   المقتبس  تح الحجي   ص95)
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بن ؛ لسان الدين ا238-235  ص2ل   البيان   ج؛ ابن عاار 89( العارل   ترصيع االخبار   ص93)
)دار الكتب 1تح:سيد كسرول ط  الم اعمال االع ( ه883ابو عبداهلل محمد )ت  الخطيب 

تح:احسان  من غصن االندلس الرطيب؛ المقرل   نفح الطيب 36  ص2جم(2006العلميه بيروت 
 .663  ص1ج م(1393عباس د.ط)دار صادر بيروت 

ن بن نصر   عمل مؤدبًا ألبناء الخلي  عبد الرحمن الناصر   ثم ارتقى في عهد الخليفة ( جعفر بن عثما98)
ابو نصر   ؛  الفتح بن خاقان 139 الحكم إلى الوزراة ثم الحجابة   الحميدل   جاوة المقتبس   ص

)مؤسسة 1ومسح التأنس في ملح اهل االندلس تح:محمد علي ط مح االنفسمط (ه523)ت
؛ ابن عاارل 258  ص2؛ ابن اآلبار   الحلة السيراء   ج136-131  ص م(1396الرساله بيروت 
 .259  ص2  البيان   ج

  1؛ المقرل   نفح الطيب   ج188  ص9؛ ابن خلدون   العبر   ج232  ص2( ابن عاارل   البيان   ج99)
 .638ص

واستخدم جعفر بن حمدون ( فقد استخدم جعفر المصحفي ضد الصقالبة وغالب بن عبد الرحمن ضد جعفر 93)
؛ 188  ص9ضد غالب   وهكاا حتى اصبح المسيطر الال ال منافس له   ابن خلدون   العبر   ج

 .638  ص1المقرل   نفح الطيب   ج
 .36( الفتح بن خاقان   مطمح االنفس   ص50)
القسم الثاني    –؛ عنان   دولة االسالم في االندلس العصر األول 280  ص2( ابن عاارل   البيان   ج51)

 .983ص
 .663  ص1؛ المقرل   نفح الطيب   ج39  ص2( لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج52)
( ه ام المؤيد : هو ه ام بن الحكم بن عبدالرحمن بن عبد اهلل ولي الخالفة بعد أبيه   وهو صتير السن 56)

عده محمد بن أبي عامر وابناءه   ابن فاستولى على تدبير المملكة حجابة جعفر المصحفي ومن ب
؛ الضبي   بتية 21؛ الحميدل   جاوة المقتبس   ص 15الفرضي   تاريخ علماء االندلس   ص

  18؛ الاهبي   سير اعالم النبالء   ج232  ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج29الملتمس   ص 
 .126ص

ب ي د.ط)الهيئه المصريه  ترجمة حسن ح  دلس ( دوزل   رينهرت   المسلمون في االن59)
 .112  ص2جم(1339مصر 

)المطبعه 1ط  خبار افريقية وتونس المؤنس في ا( ه110ابي عبداهلل ال يخ محمد )تابن ابي دينار    (55)
اهل لاخيرة في محاسن ( اه592ابو الحسن علي )ت؛ ابن بسام  ا38ص(ه1293التونسيه تونس 

ابو مروان عبدالملك)ت ؛ ابن الكردبوس  89  ص1  مج9قم(1383)دار الثقافه بيروت 1 طالجزيرة 
تح:احمد مختار د.ط)معهد الدراسات  ب االكتفاء في اخبار الخلفاء  قطعة من كتا (ه583بعد 

؛ الاهبي   العبر في خبر من 283  ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج32صم(1381االسالميه مدريد 
 .195  ص2غبر   ج

 .638في االندلس   ص( طقوش   تاريخ المسلمين 53)
؛ عنان   35  ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج289  ص2( ابن عاارل   البيان   ج58)

 .993القسم الثاني    ص–دولة االسالم في االندلس العصر األول 
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نان   ؛ ع35  ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج289  ص2( ابن عاارل   البيان   ج59)
؛ لين بول   استانلي   قصة العرب 993القسم الثاني    ص–دولة االسالم في االندلس العصر األول 

 .192ص ترجمة علي الجارم د.ط)مطبعة المعار  مصر د.ت( اسبانيافي 
( جعفر بن علي بن حمدون المعرو  باالندلسي   استقدمه بن أبي عامر من العدوة   فعبر هاا مع جي ه 53)

بربر إلى االندلس   وكان تعدادهم نحو ستمائة   فاستقام به امر ابن أبي عامر وتخلص منه بعد من ال
 .289  ص2ان انتفت حاجتة   ابن عاارل   البيان   ج

 .198  ص9؛ ابن خلدون   العبر   ج289  ص2(  ابن عاارل   البيان   ج30)
   م(2000)دار الكتب الوطنيه ليبيا 1 ط تاريخ العرب وحضارتهم ابراهيم واخرون  ( السامرائي   31)

 .133ص
  1جم(2011)مؤسسة اقرأ القاهره 1ط  االندلس من الفتح إلى السقوط  ( السرجاني   راغب   قصة32)

 .236ص
 .83( العارل   ترصيع االخبار   ص36)
االسالم   العصر ( انتيسة : مدينة تقع إلى الترب من مدينة سالم وهي إحدى مدن الثتر   عنان   دولة 39)

 .1هامش رقم  993القسم الثاني   ص–األول 
؛ 35  ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج289  ص2( ابن عاارل   البيان   ج35)

؛ عنان   دولة االسالم   العصر 236  ص1السرجاني  قصة االندلس من الفتح إلى السقوط  ج
 .993القسم الثاني   ص–األول 

؛ السرجاني   قصة 133؛ السامرائي   تاريخ العرب وحضارتهم   ص32  ص1مقرل   نفح الطيب   ج( ال33)
 .639؛ طقوش   تاريخ المسلمين   ص236االندلس من الفتح إلى السقوط   ص

 .236( السرجاني   قصة االندلس من الفتح إلى السقوط   ص38)
صورة  واسع   ابن حوقل    لها سور عظيم ورستاق( مدينة سالم : مدينة جليلة في وطأة من األرض   و 39)

؛ ارسالن    كيب 556  ص2؛ االدريسي   نزهة الم تاق في اختراق اآلفاق   ج118  ص االرض 
  1جم(1338د.ط)دار الكتب العلميه بيروت   في األخبار واآلثار االندلسية  الحلل السندسية 

 .109  59ص
؛  عنان   35  ص2لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج ؛289  ص2( ابن عاارل   البيان   ج33)

الخالفة االندلسية   عبدالمنعم  ؛ الها مي   993القسم الثاني   ص–دولة االسالم   العصر األول 
 .569صم(2008)دار ابن حزم بيروت 1ط

مونتعمرل وات  ؛ 112  ص2؛ دوزل   المسلمون في االندلس   ج289  ص2( ابن عاارل   البيان   ج80)
 .39صم(1339) ركة المطبوعات بيروت 2ترجمة محمد رضا ط   االسالمية  تاريخ اسبانيا

 .236  ص2( السرجاني   قصة االندلس   ج81)
 .639؛ طقوش   تاريخ المسلمين   ص32  ص1( الجيوسي   تاريخ الحضارة العربية   ج82)
تاريخ الحضارة  سلمى ؛ الجيوسي  563الثاني   صالقسم –( عنان   دولة االسالم   العصر األول 86)

؛ السرجاني   قصة االندلس 32  ص1  ج م(1338)مركز دراسات الوحده العربيه بيروت 2 طالعربية
 .236  ص2  ج

 .236  ص2( السرجاني   قصة االندلس   ج89)
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 .236  ص2( السرجاني   قصة االندلس   ج85)
؛  38-35  ص2لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج ؛283  ص2( ابن عاارل   البيان   ج83)

 .569القسم الثاني   ص–عنان   دولة االسالم   العصر األول 
 .32  ص1( الجيوسي   تاريخ الحضارة العربية   ج88)
القسم –؛ عنان   دولة االسالم   العصر األول  35  ص2( لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج89)

 .239 ص1؛السرجاني قصة االندلس ج569ثاني   صال
؛  38-35  ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب   اعمال االعالم   ج283  ص2( ابن عاارل   البيان   ج83)

 .563-569القسم الثاني   ص–عنان   دولة االسالم   العصر األول 
 .283  ص2( البيان   ج90)
 (  لم اعثر له على ترجمة.91)
 .38 ص2األعالم   ج( أعمال 92)
 .33 ص2( ابن الخطيب  أعمال األعالم  ج96)
 .88( العارل   ترصيع األخبار   ص99)
 . 213  ص1( ابن اآلبار   الحلة السيراء   ج95)
 .239 ص1؛السرجاني   قصة االندلس ج563القسم الثاني ص–( عنان  دولة االسالم العصر االول 93)
 .  39مونتتمرل  تاريخ اسبانيا ص ؛88( العارل  ترصيع االخبار ص98)
 .563القسم الثاني ص -( عنان  دولة االسالم العصر االول99)
؛ ابن 88؛ العارل   ترصيع االخبار   ص221  213  196( ابن حيان   المقتبس   تح : الحجي   ص93)

 .221   219  219  ص2؛ ابن عاارل   البيان   ج213  ص1األبار   الحلة السيراء   ج
 .35  ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب   أعمال االعالم   ج283  ص2( ابن عاارل   البيان   ج30)
 .563القسم الثاني   ص–( عنان   دولة االسالم   العصر األول 31)
 

 المصادر والمراجع
 م( 1253ها /359ابن اآلبار   أبو عبد اهلل بن محاامد بن عبيد القضاعي )ت 

 م( .1336  ) ال ركة العربية   القاهرة   1مؤنس   ط الحلة السيراء   تح : حسين -1
 م( .1262ها /360ابن األثير   أبي الحسن علي بن محمد الجزرل )ت 

  )دار الكتاب   بيروت 1الكامل في التاريخ   تح : عمر عبد السالم تدمرل   ط -4
 م( .1338  

 م( .1139ها /530حمول ) اإلدريسي   أبو عبد اهلل محمد بن محااامد بن عبد اهلل بن إدريس ال 
 ه( .1903) عالم الكتب    بيروت    1نزهة الم تاق في اختراق اآلفاق   ط -5

 م( .1198ها /592ابن بسام   أبو الحسن علي ال نتبريني )ت 
 م(.    1383)دار الثقافة   بيروت   1الاخيرة في محاسن أهل الجزيرة   ط -6

 ( 1039ها /998تالبكرل   عبد اهلل بن عبد العزيز محمد أيوب. )م 
) دار الر اد   بيروت   1جترافياة األندلس   تح : عبد الرحمااان علي ألحجي   ط -7

 م( .1339



 17 

 م( .1035ها/999الحميدل   أبو عبد اهلل محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهلل االزدل)ت 
) دار 1جاااااوة المقتاااابس فااااي تاااااريخ علماااااء األناااادلس   تااااح : روحيااااة السااااويفي   ط -8

 م( .1338لمية   بيروت   الكتب الع
  م( .1610ها /810الحميرل   أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المناعم )ت بعد 

) 6صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فاي خبار األقطاار   ط -9
 م( .1399دار الجيل   بيروت   

 م( .388ها /638ابن حوقل   أبو القاسم بن حوقل التصيبي )ت 
 م( .1369صورة األرض   د.ط) دار مكتبة صادر  بيروت    -11

 م(.1083ها/933ابن حيان   أبو مروان حيان بن خل  بن حسين )ت 
المقتبس من أنباء أهل األندلس   تح :  الميتا   د.ط) المعهاد األساباني   مدرياد  -11

 م( .1383  
) دار المقتاابس ماان أنباااء أهاال األناادلس   تااح : عبااد الاارحمن علااي ألحجااي   د.ط -11

 م( .1335الثقافة   بيروت   
 ه/       (.290ابن الخراط اال بيلي أبي محمد بن الخراط)ت 

 اختصار اقتباس األنوار  د.ط)المجلس األعلى لألبحاث ال مكان  د.ت(.  -11
 م( .1905ها /909ابن خلدون   عبد الرحمن المتربي )ت 

والبرباار وماان عاصاارهم ماان العباار وديااوان المبتاادأ والخباار فااي أيااام العاارب والعجاام  -14
 م(.1383اول السلطان األكبر  د.ط  )مؤسسة جمال  بيروت 

 ه/   (.1110ابن أبي دينار العالمة أبي عبداهلل ال يخ محمد بن أبي القاسم)ت 
 ه( .1293)المطبعة التونسية  تونس  1المؤنس في أخبار افريقية وتونس  ط -15

 م(1996ها/998الاهبي   مس الدين محمد بن احمد )ت 
 م( .1395) موسوعة الرسالة  القاهرة   6سير أعالم النبالء   ط -16
العباار فااي خباار ماان غباار   تااح: أبااو هاااجر محمااد باان سااعيد   د.ط) دار الكتااب  -17

 العلمية   بيروت   د.ت( .
 ( 592الر اطي  أبو محمد.)    /ه 

األناااادلس فااااي اقتباااااس األنااااوار   تااااح: ايميليااااوا جولياااات  د.ط )المجلااااس األعلااااى  -18
 ث  المكان  د.ت(.لألبحا

 م(.1293ها/395ابن سعيد   علي بن موسى المتربي)ت 
) دار المعااار    القاااهرة   6المتارب فااي حلاى المتاارب   تاح:  ااوقي ضاي    ط -19

1355. ) 
 م(.1202ها/533الضبي   احمد بن يحيى بن احمد بن عميره )ت 

  ) دار الكتااااب العلميااااة  1بتيااااة الملااااتمس فااااي تاااااريخ رجااااال األناااادلس   تااااح:  ط -11
 م(.1338بيروت   

 م(.1669ها/863ابن عبد الحق   صفي الدين عبد المؤمن)ت 
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)دار الجيااااال  بياااااروت   1مراصاااااد االطاااااالع علاااااى أساااااماء األمكناااااة والبقااااااع   ط -11
 ه( .1992

 م(.1612ها/812ابن عاارى   أبو العباس محمد بن احمد )ت 
)دار 2طالبيااان المتاارب فااي أخبااار األناادلس والمتاارب   تااح : ليفااي بروفنساااال    -11

 م(.1396الثقافة   بيروت   
)دار 6البيااان المتاارب فااي أخبااار األناادلس والمتاارب   تااح : ليفااي بروفنساااال   ط -11

 م(.1396الثقافة   بيروت   
 م( .1095ها/989العارل   احمد بن عمر بن انس )ت 

ترصاااايع األخبااااار وتنويااااع اآلثااااار )نصااااوص عاااان األناااادلس ( تااااح : عبااااد العزيااااز  -14
 م(.                                                              1335مدريد للدراسات اإلسالمية   مدريد   االهوائي د.ط) مطبعة 

 م( .1389ها/1093ابن العماد الحنبلي   عبد الحي )ت 
 ها( .1650 ارات الاهب في أخبار من اهب   د.ط)ال مطبعه   القاهرة    -15

 م( .1169ها/523ن بن محمد بن عبد اهلل القيسي )تالفتح بن خاقان   أبو نصر الفتح بن خاقا 
مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس   تح : محمد علي  وابكة    -16

 م(.1396) مؤساسة الرسالة   بيروت   1ط
  م( .1661ها/862أبو الفداء   عماد الدين إسماعيل بن محمد صاحب حماه) ت 

 م( .1960لطانية   باريس   تقويم البلدان   د.ط) دار الطباعة الس -17
كتاب المختصر فاي أخباار الب ار   د.ط) دار الكتااب اللبنااني   بياروت   د.ت(  -18

. 
 م(.1012ها/906ابن الفرضي   أبو الوليد محمد بن يوس  االزدل )ت 

) دار الكتب العلمية   بيروت 1تاريخ علماء األندلس   تح : روحيه السويفي   ط -19
 م(.1338  

 م(   .1190ها/583بو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزل) ت بعد ابن الكردبوس  أ 
قطعة من كتااب االكتفااء فاي أخباار الخلفااء   تاح: احماد مختاار العباادل   د.ط)  -11

 م( .1381معهد الدراسات اإلسالمية   مدريد   
  لسااااااان الاااااادين اباااااان الخطيااااااب   أبااااااو عبااااااد اهلل محمااااااد باااااان عبااااااد اهلل باااااان سااااااعيد باااااان احمااااااد الساااااالماني

 ها(.1689ها/883)ت
أعمال األعاالم فايمن بوياع قبال االحاتالم مان ملاوك اإلساالم   تاح : سايد كسارول  -11

 م(.2006)دار الكتب العلمية   بيروت   1حسن   ط
 

 م(.1361ها/1091المقرل   احمد بن محمد التلمساني )ت 
نفح الطيب من غص األندلس الرطيب   تاح: إحساان عبااس   د.ط) دار صاادر  -11

 م(.1393  بيروت   
أزهااار الرياااض فااي أخبااار القاضااي عياااض  تااح: مصااطفى السااقا  د.ط)مطبعااه ا  -11

 م(.1363لجنه التألي   القاهرة  
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 م( .1630ها/836النباهي   ال يخ أبو الحسن بن عبد اهلل بن الحسن النباهي المالقي )ت 
  )دار 5تاااريخ قضاااة األناادلس )المرقبااة العليااا فاايمن يسااتحق القضاااء والفتيااا (  ط -14

 م(.1396اآلفاق الجديدة   بيروت   
 م(.1229ها/323ياقوت الحمول    هاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت 

)دار التاااااارب اإلسااااااالمي  بيااااااروت 1معجااااام األدباااااااء   تااااااح: أحسااااااان عباااااااس   ط -15
 م(.1336 

 م(.1335) دار صادر   بيروت   6معجم البلدان   ط -16
 م(.309ها/232جعفر البتدادل )ت اليعقوبي   احمد بن إسحاق بن 

 م(.2002) دار الكتب العلمية   بيروت   1البلدان   ط -17
 لمراجع الحديثةا

 . ارسالن   األمير  كيب 
الحلاااال السندسااااية فااااي األخبااااار واآلثااااار األندلسااااية   د.ط) دار الكتااااب العلميااااة    -18

 م(.1338بيروت  
 الجيوسي   سلمى الخضراء 

)مركااااز دراسااااات الوحاااادة العربيااااة 2 طاألناااادلسفااااي  اإلسااااالميةالحضااااارة العربيااااة  -19
 م(1333 بيروت 

 .دوزل  رينهرت 
المسااااااااااااالمون فاااااااااااااي األندلس ترجماااااااااااااة حسااااااااااااان حب اااااااااااااي د.ط)الهيئة المصااااااااااااارية  -41

 م(.1339للكتاب مصر 
 .السامرائي  إبراهيم وآخرون 

 م(.2000)دار الكتب الوطنية  ليبيا  1تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس  ط -41
 .السرجاني   راغب 

 م(.2011)مؤسسة اقرأ  القاهرة  1قصة األندلس من الفتح إلى السقوط  ط -41
 . طقوش   محمد سهيل 

 م(.2005) دار النفائس   بيروت   1تاريخ المسلمين في األندلس   ط -41
 . عنان   محمد عبد اهلل 

م( العصار 1338  )مكتباة الخاانجي   القااهرة   9دولة اإلسالم فاي األنادلس   ط -44
 ول .القسم األ–األول 

م( العصار 1330  )مكتباة الخاانجي   القااهرة   6دولة اإلسالم فاي األنادلس   ط -45
 القسم الثاني . –األول 

 .لين بول   استانلي 
قصاااااة العااااارب فاااااي اسااااابانيا  ترجماااااة علاااااي الجاااااارم باااااك  د.ط)مطبعاااااة المعاااااار   -46

  مصر د.ت(.
 .مونتتمرل   وات 



 21 

المطبوعااات   بيااروت ) ااركة 2تاااريخ اساابانيا اإلسااالمية   ترجمااة محمااد رضااا  ط -47
 م(.1339 

 .نعني   عبد المجيد 
 تاريخ الدولة العربية في األندلس  د.ط)دار النهضة  بيروت  د.ت( . -48

 .الها مي   عبد المنعم 
 م(.2008)دار ابن حزم   بيروت  1الخالفة األندلسية   ط -49

 
 ؛


