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 م(1701-717هـ/499-99)السجاهــجون والذهـــــجاء فـــي األنجلذ
 م.د.اثيخ عبج الكخيم صادق

 كمية التخبية لمبشات -جامعة البرخة
 السمخز
يعج الجياد في سبيل هللا وسيمة ميسة مغ وسائل انتذار اإلسالم وتعاليسو الدسحاء      

لشيل رضا هللا السؤمشػن الرادقػن  سمكياالدبل التي  ىإحجبيغ سكان البالد السفتػحة، و 
لمجياد في سبيل هللا دوافع إندانية حزارية تسثمت في نذخ ، و جشات الشعيعتعالى والفػز ب
الذعػب السزصيجة مغ الطمع واالضصياد األرض السغتربة و  مية وتحخيخالجعػة اإلسال

والعريان التي  الفتشة والقزاء عمى حخكات التسخدالحي حل بيع، ورد العجوان ودرء 
 دوٌر كبيخٌ  األنجلذ وقج كان ألىل رف بكيان الجولة وتيجد ديسػمتيا،كادت أن تع
وأسيسػا في نذخ الفكخ الجيادي في الحفاظ عمى كيان األنجلذ ووحجتيا، ومذخف 

والثقافة العدكخية وشاركػا مذاركة فعالة في مياديغ الجياد الحخبي ليحا نججىع يشخخشػن 
في صفػف السجاىجيغ كجشػد بػاسل وترجر بعزيع مػاقع متقجمة كقادة لمدخايا 

 .وقج استذيج الكثيخ مشيع في ساحات القتال والكتائب،

 (.األنجلذ،الذهجاء  ،جون السجاه): الكمسات السفتاحية
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Mujahideen and martyrs in Andalusia )92-422 A.H. / 710-
1031 A.D.) 

Lecture. Dr. Atheer Abdul Kareem Sadiq 
University of Basrah -College of Education for Women 

Abstract 
 

     Jihad for the sake of God is an important means of the spread of 

Islam and its tolerant teachings among the inhabitants of open 

countries, and it is one of the paths taken by sincere believers to 

obtain the pleasure of God Almighty and win the blessings of bliss,  

The jihad for the sake of God has human and civilized motives 

represented in spreading the Islamic call, liberating the usurped land 

and oppressed people from the injustice and persecution that befell 

them, responding to aggression, warding off strife and eliminating 

the rebellion and disobedience movements that almost plagued the 

state’s existence and threatens its continuity, and the people of 

Andalusia had a great and honorable role in Preserving the entity 

and unity of Andalusia, and they contributed to the spread of 

jihadist ideology and military culture, and they actively participated 

in the fields of war jihad. This is why we find them joining the 

ranks of the mujahideen as brave soldiers, and some of them issued 

advanced positions as leaders of companies and battalions, and 

many of them were martyred on the battlefields.                                                                                                       
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 السقجمة
شخف الجياد في سبيل هللا فكانت ميجانا لمكثيخ مغ السعارك بيغ  األنجلذ نالت     
بقاعجة حخبية قزت حياتيا في جياد مدتسخ  أشبووالشرخانية، وكانت  ةاإلسالميالقػات 

بكل قػة  األعجاءترج ىجسات  نأو  ا شػيال  زمش   اإلسالمتحود عغ حياض  أنفي  نجحتو 
ا ما، فسشح أن دخميا السدمسػن وىع تدتخيح مغ الجياد يػم   أنوبدالة، ولع يقجر ليا 

ة فتػحاتيع وتحقيق العجيج مغ محخيرػن عمى التسدظ بيا وكانػا يتخحونيا قاعجة لسػاص
مغ متاعب وما قج تدببو ليع ىحه الجديخة خصػرة  األعجاءوأدرك االنترارات والتػسعات 

يا وخاض السدمسػن معارك ضارية وقمق، فعسمػا عمى ضخبيا وششػا ىجسات كثيخة عمي
 ىع .ضج
في تاريخيا، فعمى  الحيغ أسيسػا بجور ميع   تسيدت بالد األنجلذ بالسجاىجيغكسا     

أيجييع قامت حزارتيا الخائعة، وبجيػدىع انتذخ اإلسالم ورسخ في قمػب أغمب الدكان، 
وقج بحل وبتحخيزيع وجيادىع صسجت دولة اإلسالم في األنجلذ نحػ ثسانية قخون، 
 وقج استجاب السجاىجون في سبيل ذلظ كل جيػدىع وأوقاتيع وأمػاليع وحتى أرواحيع،
ليحا جاءت دراستشا ،لشجاء الجياد العجيج مغ الفئات ومغ أوساط اجتساعية وثقافية مختمفة 

لتدميط  (م1701-717هـ/499-99)جاهجون والذهجاء في األنجلذ لسا)بعشػان :
 وإبخاز دورها الجهادي في األنجلذ.الزوء عمى تمك الفئات 

 إشكالية البحث:
 مغ يسكغ أن نصخح إشكالية البحث عبخ التداؤالت اآلتية، مغ أىسية السػضػع اوانصالق   

أنيصت بيع؟  وما األدوار الجيادية التي ىع السجاىجون في األنجلذ؟ وما فئاتيع وشبقاتيع؟
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سشحاول اإلجابة عمى وىل اقترخ دورىع عمى الجياد فقط أم امتج إلى مجاالت أخخى؟ 
السجاىجيغ وفئاتيع وإبخاز دورىع الجيادي ىحه التداؤالت مغ خالل تدميط الزػء عمى 

 في األنجلذ .
 السشهج السعتسج في البحث:

أماااا الساااشيب الستباااع فاااي البحاااث فياااػ الساااشيب التااااريخي الػصااافي لمخواياااات، لمػقاااػف        
ااا لساااا جااااء ماااغ السعمػماااات  اعماااى مجاااخى األحاااجاث التاريخياااة، وكانااات عسمياااة الػصاااف شبق 

الستااػفخة فااي السرااادر التاريخيااة ليااحا جاااءت ىااحه الجراسااة بخصااة تدااتػفي العشااػان وتحاااول 
شكالية السصخوحة وفخضياتيا، واقتزت شبيعاة الساادة تقدايع قجر اإلمكان أن تجيب عغ اإل

 )محاور ىي: البحث إلى خسدة
 الوالة ، األمخاء، الخمفاء، الوزراء( .)الطبقة الحاكسةالسحور األول/
 القزـــــــــــاة.السحور الثاني/

 السحور الثالث/ األطباء والريادلة.
 السحور الخابع /السؤدبون .

 الخامذ/العمساء والدهاد وعامة الشاس.السحور 
إليهـا مـ   الباحث أهـم الشتـا ج التـي توصـ  وفي الختام جاءت الخاتسة والتي وضح فيها

 خالل البحث .

 أهم السرادر السدتخجمة في البحث:
بايغ كتاب التااريخ العاام وكتاب  أما أىع السراادر التاي اعتساجىا الباحاث فقاج تشػعات ماا     

والكتاااب الخاصااة بالقزااااء واألشباااء، فزاااال عاااغ  الجغخافيااا، وكتاااب األدب،التااخاجع وكتاااب 
مشيااا  بعااس السخاجااع الثانػيااة، وقااج قااام الباحااث بقااخاءة ىااحه السرااادر قااخاءة وافيااة، واقتاابذ
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معمػماتاااو ووضفياااا فاااي جسياااع محااااور البحاااث، ولمسدياااج ماااغ التفاصااايل عاااغ تماااظ السراااادر 
 رادر والسخاجع .إلى ىػامر البحث وقائسة الس والسخاجع يشطخ

 ، الخمفاء، الوزراء( الوالة ، األمخاء)السحور األول/الطبقة الحاكسة
شاااارك الااااػالة واألماااخاء والخمفاااااء والاااػزراء فااااي حخكاااة الجياااااد فاااي األنااااجلذ وتسياااادوا        

بالذجاعة والبدالة وعماى أياجييع افتتحات العجياج ماغ السشااشق وشاع ناػر اإلساالم فيياا وماغ 
ــخح ىااؤالء، ( عااظ)م( العكااي اليسشااي األصاال مااغ قبيمااة 732ه/114ت)س  الغــافقيعبــج ال
اإلسالم الكثيخ مغ رجاليا في مياديغ العماع والجيااد وكاان   تمظ القبيمة التي أعصتاليسانية 

عبج الخحسغ الغافقي مغ أبخزىع ،وقج راض نفدو عمى الفخوسية وفشاػن القتاال وتاجرب عماى 
انخاخط  لسيااديغ الجيااد، اوكاان تػاق ا ورساع الخصاط، أيجي السذاىيخ حتى باخع وأجااد الاياادة

في صفػف الجشج السقاتمة ومجابياة األعاجاد، وأضياخ كال بخاعاة وإقاجام وجاخأة فمفات األنطاار 
فقاج  ويدتذار فاي كثياخ ماغ السػاقاف واألماػر، وبخأيوعيجت إليو مخاكد الايادة، فكان يؤخح 

 فااي قدااستو لمغشااائع، غاادو لمااخوم، عااادال  ا جسياال الداايخة فااي واليتااو كثيااخ الصااالح   رجااال  كااان 
م( فأقام فييا 730ه/112)م( والثانية سشة720ه/102)نجلذ سشة كانت واليتو األولى لأل

سااشتيغ وساابعة أشاايخ وقياال ثسانيااة أشاايخ، فدااكشت لااو الشفااػس واشسأناات إليااو القمااػب،  اوالي اا
والسعااارك التااي  ضيااخت مػاهبااو الحخبيااة فااي كاال الغاادوات امجاىااج   اكااان عبااج الااخحسغ جشااجي  

فااااي شااااؤون الحكااااع واإلدارة  بارعااااا   خاااااض غسارىااااا، وفااااي الػقاااات نفدااااو كااااان حاكسااااا قااااجيخا  
ااكبياخ   اومرامح   قاشبااة  ا، فخحاب أىاال األناجلذا، فكااان ماغ أشاايخ والة األناجلذ وأقاجرىع جسيع 

بتعييشااو، وجسعاات ىيبتااو كمسااة الابائاال وساااد الػئااام فااي اإلدارة والجااير، وخسااجت نااار الفتشااة 
ا، وبعااج سمدااامة مااغ السعاااارك  ججياااج   اعيااج   الابائاال اليسشياااة والايدااية واساااتقبمت األنااجلذباايغ 
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والغاادوات التااي خاضاايا وانترااخ بيااا وفااتح أقاااليع ومشاااشق نائيااة فييااا وضااسيا إلااى حاضااخة 
الاااخحسغ الغاااافقي فاااي السعخكاااة الحاساااسة التاااي  انتيااات حيااااة البصااال عباااج ة،الجولاااة اإلساااالمي

باياادة عباج الاخحسغ الغاافقي والفخنجاة باياادة شاارل  في األناجلذحجثت بيغ جير السدمسيغ 
أو (معخكـــة بـــالد الذـــهجاء )عميياااا السراااادر  أشمقاااتفاااي السعخكاااة السذااايػرة التاااي  لمارتااا
م( كاناات نتيجتيااا انياادام 733ه/ 115 )م( وقياال732ه/114) ( التااي حااجثت سااشةبواتيــة)

الغااافقي  والعجيااج مااغ السداامسيغ واستذااياد القائااج عبااج الااخحسغ  واندااحاب الجااير اإلسااالمي
 .( 1)معو
كانات  م( وىاػ احاج والة األناجلذ،740ه/123ت)عقبة ب  الحجـا  الدـمولي وكاحلظ     

ماااغ السجاىاااجيغ فاااي  اا فاااح  م( وكاااان مجاىاااج  738)734/ 121-ه116)واليتاااو عميياااا ساااشة
أشاار اباغ األنجلذ، فأقام فييا خساذ ساشيغ محساػد الدايخة، فقاج  عمى ااألنجلذ، أصبح والي  

أقـــام عقبـــة باألنـــجلذ ب حدـــ  ،ـــيخة وأجسمهـــا، وأع ـــم طخيقـــة  :إلاااى ذلاااظ قاااائال   عاااحارى 
ا، يجاهـــج السذـــخكي  كـــ  عـــام ويفـــتح الســـجا   ويدـــكشها م فـــخ   اوأعـــجلها  فكـــان مجاهـــج  

السدـمسي ، قيـ  ا،تذـهج فـي بـالد الذـهجاء، وكـان وا بـ س ونجـجة ونكايـة لمعـجو وشــجة 
ف ،ـمم عمـى يجيـه  شدل إليهم بشفده ويعمسهم تعاليم اإل،ـالموكان شجيج الخفق باأل،خى وي

 .(9)((ألف رج  مشهم وكانت واليته خسدة أعوام وشهخي 
األمااخاء فااي  حخكااة الجياااد ضااج السسالااظ الشرااخانية فقااج كااانػا يباشااخون الحااخب  ىعاساا كسااا

بخااجماتيع  وحجااابيع وقااادتيع مسااغ عخفااػا وزرائيااعبأنفداايع أو يخساامػن مااغ يشااػب عااشيع مااغ 
 -172)أرسااااال األمياااااخ ىذاااااام باااااغ عباااااج الاااااخحسغ  فقاااااج وإمكانيااااااتيع اإلدارياااااة والعداااااكخية،

 الــــــــوزيخ عبــــــــج السمــــــــك بـــــــــ  عبــــــــج الواحــــــــج بــــــــ  مغيـــــــــث م(796 -788ه/180
إلاى أرض الاخوم وىاي غادوة شاييخة الخباخ جميماة الخصاخ (0)(بالرا فة)م(793ه/177)سشة
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بالسجااااانيق أسااااػارىا، وأشااااخف عمااااى بااااالد انتيااااى بيااااا إلااااى بااااالد الفخنجااااة فحاصااااخىا وىذااااع 
بسجيشااة  وأوقااعا يحااخا القااخى ويخااخب الحرااػن وبقااي شاايػر   السجااػس وجااال فااي بااالد العااجو

ــة) اا (4)(اربون اا ابيااخ  ك اوكااان فتح  مااغ الااحىب  ابمااف فيااو خسااذ الداابي إلااى خسدااة وأربعاايغ ألف 
 .(5)العيغ

م(،الاحي 824/ه209ت)الوزيخ عبج الكخيم ب  عبج الواحـج بـ  مغيـث كسا لسع نجاع      
 م( ثااع اسااتػزره822 -796ه/ 206-180)األميااخ الحكااع بااغ ىذااام  مااغ قااادة اكااان قائااج  

تػلى قياد الرػائف وجخت عمى يجه فتاػح جداام ،وأشاتبظ  اا شجاع  وواله الحجابة كان فارس  
مع الفخنب في العجيج مغ الغدوات، وعاد مشيا ضافخ ا
(6). 

ا لاجى ا مسكش اوكاان أثياخ   بالبأس والجػد والفخوسية، (العديدهاشم ب  عبج )الػزيخ كسا اشتيخ
م( ياؤثخه فاي الاػزارة ويخشاحو مااع 886-852ه/ 273-238)األمياخ   باغ عباج الاخحسغ 

والحراػن السشيعاة  العجيج ماغ السعاقال ا في الايادة واإلمارة ، وأشخف عمى بشاءبشيو، ومقجم  
ػاه ماغ أىال زماناو، فقاج كاان ماغ أفزال في األنجلذ، اجتسعت فيو خرال لع تجتسع في سا

رجاال الحاخب والدياساة فاي عراخه وقاج تاػلى الاياادة الفعمياة لكثياخ ماغ الغادوات والحسااالت 
-886ه/ 275 -273)م( خخج ماع األمياخ السشاحر 873ه/  260 )العدكخية، ففي سشة

اا 888 وحقااق  ونػاحيياااتمااظ الاابالد  فخزااعت لااو(8)(وبشبمونــة)(7) (،خقدــطة) إلااى ام(متػجي 
احاسس   انرخ  

(9)  . 
ـــجي  هالخميفاااة  وكاااان      ـــخحس  الشاصـــخ ل ـــج ال م( ماااغ 961-912ه/ 350-300)عب

الااابالد وفتااخة حكساااو مااغ أزىاااى الفتااخات التاااي شاايجتيا  فااي األناااجلذ أشاايخ الحكااام األماااػييغ
مااغ شااتى الشاااػاحي سااػاء الدياسااية والعداااكخية واإلداريااة واالقترااادية واالجتساعياااة، آنااحاك 
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الرااعيج العدااكخي قاااد العجيااج مااغ الحسااالت العدااكخية والغاادوات والدااخايا ضااج أعجائااو فعماى 
مااغ الشرااارى والسسالااظ اإلساابانية وانترااخ فااي العجيااج مشيااا ولااع يشياادم إال فااي اليداايخ مشيااا 

وكاااان ،(17)وألساااباب تتعماااق بزاااعف بعاااس جشاااػده وخياااانتيع وانزاااساميع لمجاااير السعاااادي
غ عمااى مااغ الفخسااان والقااادة الذااجعان الستسخسااي(11)عبااجةالعباااس أحسااج بااغ أبااي  الااػزيخ أبااػ

عيج إليو قياادة الراائفة التاي  أن الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ قج القتال، إذ تذيخ السرادر
في جسع غفيخ ماغ السجاىاجيغ، فأثاارت  م( إلى دار الحخب916ه/ 304)أرسميا في سشة 

 (.19)ىحه الحسمة الخعب في قمػب أعجائو، وجالت في نػاحييع وعادت ضافخة سالسة 
م( و اجتسعااات 917ه/ 305)صاااائفة أخاااخى ساااشة  الاااػزيخ أحساااج قياااادة كساااا تاااػلى

حػلااو أعااجاد كبيااخة مااغ السجاىااجيغ حتااى أصااابح جيذااو كثيااخ العااجد فاااقتحع بيااع بمااج العاااجو 
الغمباااة فيياااا فاااي أول األماااخ لمسدااامسيغ، فتجسعااات   فاااجارت حاااخب صاااعبة كانااات وناااازليع، 

ا، فانقمبات الكفاة الشرارى ماغ جسياع الجياات، وتحذاجوا ضاج السدامسيغ وتفػقاػا عماييع عاجد  
مشيع إال أن القائج أحسج آثخ الذايادة وأضياخ الرابخ حتاى نالياا،  العجيجعمى السدمسيغ ففخ 

ومااشيع الااػزيخ بااجر بااغ  ،(10)واحااجة وخخجااػا سااالسيغ ايااج  فاسااتجسع السداامسػن قااػاىع وصاااروا 
الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ لجيغ هللا الاػزارة وغيخىاا ماغ الخصاط،  أحسج الرقمبي الحي واله

وكان يشفخد بالػاليات فتكتب الداجالت فاي داره ثاع يخساميا لتخاتع بخااتع الجولاة ثاع تعاػد إلياو 
لاجيغ هللا  فييا تحت إشخافو، وقاج أرسامو الخميفاة الشاصاخفيخسميا إلى العسال، ليشفحوا ما جاء 

فمساااا ،(14)(لثغـــورا)ىااالم(  إلاااى دار الحاااخب لتصااااول السذاااخكػن عماااى أ 918ه/306)ساااشة 
وصل الػزيخ بجر بجيذو إلى الثغخ تػافجت إليو الحذػد ليثأروا إلخاػانيع الاحيغ أصايبػا ماع 

الاػزيخ بجيذااو أرض العااجو فاااجتسع  الاػزيخ القائااج أبااي العبااس أحسااج بااغ أباي عبااجه، فاااقتحع
ا السذخكػن في أقاصي بالدىع، فشازليع الػزيخ بجر بسغ كان معاو فيادم عاجوىع، وقتال عاجد  
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فحساج  ماشيع، فأرسال الاػزيخ كتااب الشراخ إلاى األمياخ عباج الاخحسغ الشاصاخ لاجيغ هللا، اكبيخ  
 .(15)هللا عمى ىحا الشرخ، وقخأ كتاب الفتح في الجػامع 

ه/ 099-ه066)(16)السشرــور بــ  أبــي عــامخوقااج امتااازت الدياسااة التااي اعتسااجىا      
تجاااااه السسالااااظ اإلسااااابانية الذااااسالية بصااااابع جياااااادي متسيااااد، فقااااج بمغااااات  (م976-1771

الحسالت التي سيخت إلى ىاحه السسالاظ أكثاخ ماغ خسدايغ حسماة، ومعشاى ىاحا أن السشراػر 
ى فاي الذاتاء وأن جسياع ىاحه الحساالت كان يقػم بحسمتيغ كل عام، حسمة في الريف وأخخ 

كاناااات تحاااات قيادتااااو السباشااااخة وحقااااق فييااااا انترااااارات باااااىخة ولااااع يخدااااخ فااااي أي معخكااااة 
 .(17)مشيا

الثامشااة ىااي (18 )(شــشت ياقــ )كاناات غدوتااو إلااى شااسال غااخب إساابانيا فااي مجيشااة و          
اسااصػل بحااخي لحساال األساامحة واألشعسااة وتذااكيل جدااخ لمعبااػر  ياااواألربعااػن، اسااتعسل في

فااتسكغ مااغ اقتحااام السجيشااة  بقاخب الحرااغ الااحي عشااج نيااخ دويااخة، ثااع تػجااو إلااى شااشت ياقااب
فػجاااجىا السداااامسػن خالياااة مااااغ أىمياااا فغااااشع السدااامسػن مااااا فيياااا وىااااجمػا مراااانعيا وأسااااػار 

غاادوة قااام بيااا السشرااػر   بااغ بالغشااائع، وكاناات آخااخ  كشيدااتيا، وعاااد إلااى قخشبااة محسااال  
أراضاي قذاتالة، فكاان يذاتج عمياو الساخض ماخة، وماخة أخاخى التاي اقاتحع بياا  ىاي بي عامخأ

عماااى  ويخاااف ثاااع ازداد عمياااو الساااخض  حتاااى حسااال عماااى ساااخيخ ماااغ الخذاااب، حسماااو رجالااا
 إلاااى قذاااتالة، فاااازداد عمياااو الساااخض ووافااااه األجااال ساااشة(19)(جميقيـــة)أعشاااقيع فااااقتحع أرض 

 . (21)( 97) (مجيشة ،الم)م( ودفغ في 1001ه/392)
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 السحور الثاني/ القزــــــــــــــاة:
يحتااحى بااو مااغ قباال اآلخااخيغ فاا ن مذاااركتيع  ونسػذجااا  مثاال القزاااة قااادة السجتسااع          

مااع الداامصة فااي حااخب الخااارجيغ عمييااا يخااجميا فااي اتجاااىيغ، األول: كدااب الذااخعية فااي 
كدااب تأيياااج العامااة ليااا مساااا يااػفخ لياااا  الحكااع بااجليل مذااااركة القزاااة إلااى جانبياااا والثاااني:

مذاااركة القزاااة فاااي ليااحا فقااج شاايج الراااعيج الخااارجي  فااي حخبياااا، اواسااع  ا اجتساعي اا اتأييااج  
جاء اإلسااالم، فااالكثيخ مااغ القزاااة مااع الجيااػش السداامسة الستػجيااة إلااى محاربااة أعاا األنااجلذ
ــدار بــ   فالقاضااي (99)زاامػن السخابصااة والجياااد فااي الثغااػركااانػا يف ــ  ن ــة ب ــ  كشان الفــخ  ب

عياج األمياخ ىذاام باغ  فايقاضاي الجساعاة فاي قخشباة  غدان ب  مالك بـ  كشانـة الكشـاني
 (90)، كااان يخااخج إلااى الجياااد فااي هيااأة القااػادم(796-788ه/ 180 -172)عبااج الااخحسغ
اا عبااج القائااج يقااػد الخياال ويترااخف لمداامصان فااي الػاليااات وقااج غاادا مااع  اشااجاع   اوكااان فارس 

لااو عمااى جشااج شااحونة وقجمااو إلااى جسااع لمشرااخانية  االكااخيع بااغ عبااج الػاحااج بااغ مغيااث معقااػد  
اااا قتااال مااااشيع قاااتال  ففزااايع و  ثاااع أخخجااااو األمياااخ بعاااجىا إلااااى الثغاااخ فقااااام مقاااام صااااجور  اذريع 
 .(94)الغداة 

وىشاااااك مااااغ فزاااال الجياااااد والسذاااااركة فيااااو عمااااى تااااػلي مشرااااب القزاااااء ومااااشيع 
م( وىااػ أول مااغ تااػلى قزاااء الجساعااة مااغ 886ه/273ت) هللاالقاضــي عســخو بــ  عبــج 

الدايخة، قاػي الذاكيسة، فساع عمساو باأن رساػم ا حداغ ا شاجيج  السػالي في األنجلذ، كان صامب  
لاو تاػلى القزااء ماخة ثانياة حتاى  زال يجاػ تقزي أناو إذا غادا القاضاي  القزاء في األنجلذ

( سااشة البخبــخ غــداة)يعيااج لااو بسخسااػم ججيااج، مااع ىااحا فقااج شااارك فااي الغاادوة التااي عخفاات باااااا
 .(25)م( 876ه/263)
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عباج الاخحسغ  الخميفةالحي واله  (م938ه/327ت)ومشهم القاضي جحاف ب  اليس        
 (96)(غــدوة الخشــجق)حتااى استذاايج فااي  االشاصااخ لااجيغ هللا أحكااام القزاااء، فمااع ياادل قاضااي  

كان  (م950ه/339ت)وكحلك دمحم ب  عبج ه ب  ابي عيدى ،(97)م(938ه/327)سشة 
ومعااني الذاعخ، تاػلى  اإلعاخابفاي عماع  المدشغ مترخف   اباآلثار جامع   امعتشي   ا لمخأي،حافط  

حكاام، العادلاة والراخامة فاي تشفياح األ وتسياد بدايختو القزاء في العجيج مغ السجن األنجلدية
عبج الخحسغ الشاصاخ لاجيغ هللا العجياج ماغ  أوكل إليو الخميفة فزال عغ ذلظ وإقامة الحجود،

ألشااخاف السيسااات وترااخيف الكثيااخ مااغ األمااػر، ومشيااا الشطااخ فااي األمانااات فااي الثغااػر وا
مغازيياااااا وقياااااادة الداااااخايا  واإلشاااااخاف عميياااااا والاياااااام بسراااااالحيا وبشااااااء حراااااػنيا وتختياااااب

 .(98)والحخوب
عبج ه ب  دمحم ب  القا،م ب  حدم ب  خمـف الثغـخي ))وأشار ابغ الفخضي إلى أن :      

 الحاق الفاي  اصمب   اورع   اديش   ا فاضال  فقيي   اشجاع   ا( كان فارس  م 993ىا/383)ت ابو دمحم 
-350)الخميفاة الحكاع السدتشراخ باا   يخاف في هللا لػمة الئع، لدم العباادة والجيااد وواله

ومااااغ السجاىااااجيغ ،(99)((اء ثااااع اسااااتعفاه مااااغ القزاااااء فاعفاااااهالقزاااام (976-961ه/366
ــــج ه الجــــحامي وىااااػ أول قزاااااة الجولااااة  ،م(1001ه/392ت)القاضــــي الحدــــ  بــــ  عب

عماى  لمفقيااء شاجيجا   بساحاىب العمسااء نفاعاا   برايخا  ، متفششاا   ،فصشاا   ، نبيياا  كان فقييا   العامخية،
بالزااعفاء، ساكغ قخشباة ماع أبيااو فقاج كاان لاو بيااا ماال ومرااىخة وكثااخ  أىال األىاػاء، رفيقاا  
كااان مااغ أصااحاب السشرااػر بااغ أبااي عااامخ والسالزماايغ لااو فااي أساافاره، ولااع  تااخدده عمييااا،

، بمااجهفااي  ا لااو عمااى جشااج بمااجه، معطسااا  و معقااػد  يتخمااف عشااو فااي جسيااع غدواتااو، شيمااة حياتاا
استذاايج مااع مجسػعاااة  إلاااى مالقاااة العااجو بشفدااو، لااى نطااخه، وكااان كثيااخ السبااادرةإ مخجػعااا  
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( الذااييخة التااي حااجثت  جخبيــخة)كبيااخة مااغ السداامسيغ وكااانػا نحااػ ثسانسائااة فااارس فااي غاادوة 
الشرااااخ حميااااف  وكااااان باااايغ السداااامسيغ والااااخوم عيااااج الحاجااااب السشرااااػر بااااغ أبااااي عااااامخ،

ااااااااا،(07)الشراااااااااارى()وىديساااااااااة الاااااااااخوم  السدااااااااامسيغ، ـــــــــ  عيدـــــــــى اوماااااااااشيع أيز  ت ) دمحم ب
وقاضييا ويكشى أبا عبج  (01)  (تطيمة)،مغ أىل(اب  البخيمي)باااام( السعخوف 1009ه/400

ولقاااي مذااايخة السراااخييغ وأخاااح عاااشيع،  هللا، كانااات لاااو رحماااة إلاااى السذاااخا، وحاااب  خاللياااا
السهــجي دمحم بــ  )اشاتيخ بااالعمع والرااالح والعفاة والذااجاعة والجياااد فاي الثغااػر، خااخج ماع 

ــــــة البقــــــخ)فاااااايلشرااااااختو فقتاااااال  (09)( هذــــــام ه/ 400ت)بطاااااااىخ قخشبااااااة سااااااشة (00)(عقب
م(، ولقااب 1022ه/413ت)أحســج بــ  عبــج ه بــ  وكــوان ،ومااشيع القاضااي (04)م(1009

ابقاضاي القزااا ، وتاػلى القزاااء فااي وحدمااا   ا ومعخفااة وعاجال  ة، كاان خيااخ القزااة نداىااة وعمس 
قخشباااة زماااغ الحاجاااب السشراااػر باااغ أباااي عاااامخ وكاااان ماااغ جماااة أصاااحابو وخػاصاااو كثياااخ 

 . (05)ولع يتخمف عشو في أي غدوة مغ غدواتو الشرح لو واحج مدتذاريو،

 السحور الثالث/ األطباء والريادلة:
دمحم بـــــــــ  )األشباااااااااء والراااااااايادلة فااااااااي الجياااااااااد، فقااااااااج تااااااااػلى الصبيااااااااب  كسااااااااا أساااااااايع    

خدانــــة )اإلشااااخاف عماااى إحااااجى الخصاااط العدااااكخية السيساااة فااااي األناااجلذ وىااااي (06)(تسمـــيح
أحساج وأخاػه عساخ  ،وماشيع(08)في عيج الخميفاة عباج الاخحسغ الشاصاخ لاجيغ هللا  (07)(الدالح
مااع الخميفااة الحكااع السدتشرااخ  ااشااتخكالمااحان  (09) (الحخانــيبــ  أحســج يــونذ ) الصبيااب ابشااا
التااي قادىااا الخميفااة  (47)م(963ه/352)سااشة  (شــشت اشــتب )الغاادوة السعخوفااة باااااافااي بااا  

،كسااا تااػلى (41)الشرااارى االساابان فااي جيميايااة فااي شااسال إساابانيا وىاادميعضااج  الحكاع بشفدااو
 .(40)( خدانة الدالح)أيزا اإلشخاف عمى (49)( أبو عبج السمك الثقفي)الصبيب 



                                              

 م(1031-010هـ/422-22-اجملاهدون والشوداء يف األندلس

 م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                      
                        

 558 (2021 ايلولملحق العدد الجالثون ) جملة دراسات تارخيية

 السحور الخابع/ السؤدبون:
أبشاااء  (عمااى السعمساايغ الخاصاايغ الااحيغ انيصاات بيااع ميسااة تعماايعون لسؤدبــا)أشمااق اسااع      

ماغ فاي الغالاب  عليحا كان يتع اختياارى   األثخياء،والخمفاء والػزراء و األمخاء مغ الصبقة العميا 
العشايااة باااأخالا  عوأىااع واجباااتيالكااخيع الخمااق و بااالعمع والشجاباااة  باايغ السعمساايغ الااحيغ تسياادوا
الذاااعخ ، و واألدب والعخبياااة، القاااخآن الكاااخيع ػن بتعمااايسيعيقػمااا ػاالرااابيان وآدابياااع، كساااا كاااان

 .(44)وغيخىا مغ العمػم وأيام العخب،
ااا وقاااج       يخاااخج  اأسااايع السؤدباااػن فاااي ىاااحا السياااجان باااالقػل والعسااال، فاااال نكااااد نجاااج جيذ 

عثســان بـ  السثشــى والاحيغ دوناات أخباارىع وماشيع ، الساؤدبيغلمجيااد إال ووجاج فياو عااجد ماغ 
ا اا حاذق اكاان نحػي ا عباج السماظ، ويكشى أباا (م886ه/273ت )القيدي  ا ا بالمغاة شااعخ  عالس 
ا فااااي الغاااادو والخباااااط، مذااااارك  و  ا فااااي الرااااشاعة،رقيااااق الغاااادل ، جاااادل السااااجح مقااااجم   امجااااػد  
ا فاااي جسماااة رؤسااااء الساااؤدبيغ لمداااخاة واألماااخاء وأدب أوالد األمياااخ عباااج الاااخحسغ باااغ ومعاااجود  
دمحم بـــــــــــ  أحســـــــــــج الذـــــــــــحوني ،وكاااااااااااحلظ (45)م(852-822ىاااااااااااا/238–206))الحكاااااااااااع 
باالخيخ والفزال،  باالعمع مػصاػفا   مغ سكان قخشبة، كان معتشيا  ( م917ه/305ت)السؤدب

 .(46)م(917ه/305)استذيج مع القائج أحسج بغ   بغ أبي عبجة سشة
ـــة           ااا( م938ه/327ت)ومـــشهم ،ـــعجان بـــ  معاوي  اماااغ أىااال قخشباااة، كاااان حافط 
 ووافاااق دخػلاااو مكاااة دخاااػل القخامصاااة إليياااا ، رحااال حاجاااا  مؤدباااا  و  لمذاااخوط، عاقاااجا   لمسداااائل،
م( فأصااابو مااغ جااخاء ذلااظ ضااخبة بالداايف فذااقت وجيااو وعيشااو، 930ه/318)وذلااظ سااشة 

فانتقل ماغ قخشباة إلاى إقمايع القراب، وتاػلى االفتااء وعقاج الذاخوط وانرخف إلى األنجلذ، 
دــي  بــ  ومــشهم ح،(47)م(938ه/327)فااي ىااحا اإلقماايع، استذاايج فااي معخكااة الخشااجا سااشة
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ماغ أىال قخشباة يكشاى أباا القاساع، ويعاخف باابغ العخياف،  (م999ه/390ت)وليج ب  نرـخ
اا كااان الحاجااب   بااغ أبااي عااامخ لبشيااو وقخبااو اسااتأدبو  امجيااج   اوشاااعخ   العخبيااة بالمغااة اعالس 

 .(48)في إحجى الغدوات سشة ثالثسائة وتدعيغ لميجخة  مشو، استذيج في شميصمة
ماغ أىال ( م1007ه/398ت)أحسـج بـ  هذـام بـ  أميـة بـ  بكيـخ االمـوي ومشيع 

اا كااان فاضااال   قخشبااة، لااو إساايامات  مااغ أىاال القااخآن والعمااع، والرااالح والفيااع، امؤدب اا اوإمام 
ه/ 400ت)ابــو عســخ السعمــم،ومااشيع (49)كثيااخة فااي أعسااال البااخ والجياااد والخباااط فااي الثغااػر

فاي الراشاعة عمساا فاي الفزال  ام( وىػ مغ أىل قخشباة كاان ياؤدب بالفخااريغ مقاجم  1009
ااا استذاايج فاااي وقيعاااة  سااابػع،فااي األ اوالعجالااة تاااػلى خصااة الذااايادات عشااج حكاااام قخشبااة يػم 

 .(57)مغ السعمسيغ خسديغ رجال  م( في 1009ه/400)سشة  الدبت
 السحور الخامذ/ العمساء والدهاد وعـــــــــامة الشاس:

بػاسال وقاادة ميااميغ وماػجييغ  اأدى العمساء واجبيع عماى خياخ ماا ياخام فكاانػا جشاػد         
اا اا امخمراايغ وال غخابااة فااي ذلااظ فقااج كااانػا أكثااخ الشاااس فقي  ااا وعمس  لمسدااؤولية فخااجمػا  اوإدراك 

خجمة كبياخة، ولاع يتػقاف مذااركتيع فاي الجيااد عشاج ىاحا الحاج  الجيغ والجولة باألنجلذبحلظ 
اا باال كااانػا مااغ السااخابصيغ فااي الثغااػر وكثيااخي التااخدد عمييااا كثيااخة  اومااشيع مااغ سااكشيا أعػام 

 حتى وفاتو  أو استذياده.ا ، ومشيع مغ أقام بالثغػر مخابص  امجاىج  
كااان مااغ الفقياااء (51)(م848ىااا / 234ت ) (يثــيالفقيــه يحيــى بــ  يحيــى الم)ومــشهم      

وىاػ  الحيغ عخفػا ب سياماتيع الكثيخة في ميجان الجيااد، وكانات تقداع الغشاائع بخأياو ومذاػرتو
ماااغ الساااػاضبيغ عماااى الجيااااد وتقاااجيع الشراااح والسذاااػرة لمسجاىاااجيغ فاااي مياااجان القتاااال، ولاااع 

قاااادر عماااى الخاااخوج يتخماااف يحياااى عاااغ الجيااااد إال عشاااجما تقاااجم فاااي الداااغ وأصااابح غياااخ 
يتخمااف عااغ الجياااد إال بعااحر مذااخوع، وعشاجما لااع يدااتصع الخااخوج لمجياااد ف نااو  وكاااااااااااااااان ال
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لقتااال األعااجاء وليدااج مكانااو فااي سااػح السعخكااة،  (م910ىااا / 298ت )يخساال ولااجه  عبيااج هللا
القتااال وإثااارة التحااخيس عمااى و لااحلظ قااج تبااايغ دوره فااي الجياااد مااا باايغ السداااىسة الفعالااة، 

الحسااااس فاااي صااافػف السقااااتميغ، واألماااخ باااالسعخوف والشياااي عاااغ السشكاااخ واإلشاااخاف عماااى 
اا وماشيع، (59)قدسة الغشائع  (طميطمـة )م( ماغ أىال876ه/263ت )يحيـى بـ  الحجـا  أيز 

استذااااااااااايج فاااااااااااي السعتاااااااااااخك العطااااااااااايع الاااااااااااحي كاااااااااااان بااااااااااايغ السذاااااااااااخكيغ والسدااااااااااامسيغ  (50)
ــ  القرــيخ وكااحلظ ،(54)م(876ه/263)سااشة ــى ب وىااػ مااغ  ( م 877ىااا /  264ت  )يحي

ا  أىل شميصمة م( فماع يقتال وقتال 876ىاا/263 )كان كثيخ الجياد، وشايج السعتاخك ساشةايز 
اا 877ىاا/  264 )أصاحابو، ثااع عدااكخ السداامسػن سااشة  ا لمذاايادة،م( فخااخج معيااع مدتعخض 
 .(55)ورزقو هللا الذيادة افمسا التقى الجسعان أبمى بالء كخيس  

مااغ أىاال سخقدااصة يكشااى أبااا زكخيااا،  (م902ه/290ت)يحيــى بــ  الخرــي  وكااحلظ       
اااا نبااااايال   اا باااااالشحػ أديب ااااكااااان براااايخ   وماااااغ ،(56)م(902ه/290)ا، استذااااايج سااااشةا محااااجث  فقيي 

اا مااغ  م(910ىااا/  298ت )نعــم الخمــف بــ  أبــي الخرــي  ابــو القا،ــم ا، السجاىااجيغ أيز 
فاي شايخ رمزاان  اا ، كثيخ الغدو والخباط، قتال شاييج  محارب  ، اعابج  ، اأىل تصيمة، كان زاىج  

ــــى الميثــــي)وأساااايع الفايااااو ،(57)م(910ه/298)سااااشة  ــــ  يحي ــــج ه ب ىااااا / 298ت )( عبي
فاي إحاجى السعاارك  ا  في سػح القتاال، وخاخج غازياال  في حخكة الجياد وكان بص (58)(م910

عماى الثغاخ األعمااى فاي األنااجلذ،  ا،وكاان والي اا(59)فاي زماغ األميااخ عباج الاخحسغ بااغ الحكاع 
والعسااال عماااى  فقاااج كاااان ماااغ القاااادة السحشكااايغ الاااحيغ أساااشجت إلاااييع قياااادة الجياااػش ومخاسااايا

ضبط شؤون الثغخ الجاخمية، وترخيف أعسالو، وتػفيخ األمغ والزاخب عماى أياجي العرااة 
ي والستساااخديغ، وجباياااة الزاااخائب واألماااػال، وصاااخف جااادء مشياااا عماااى السراااالح العاماااة التااا
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يتصمبياااا الثغاااخ، كتاااػفيخ السيااااه وإصاااالح القشااااشخ والجداااػر، ودفاااع رواتاااب الجشاااج، وإرساااال 
 .(67)الجدء الستبقي مغ األمػال إلى الخديشة العامة في قخشبة

، ماغ ( م913ىاا / 301ت )وكحلك أصبغ ب  دمحم بـ  يو،ـف بـ  ناصـح بـ  عطـاء      
،وماشيع (61)عمى ذلاظ إلاى أن تاػفي كثيخ الجياد والخباط، مػاضبا   اديش   اأىل قخشبة، كان خيخ  

اا كثيااخ  ،خيااخا   فاضااال  م( مااغ أىاال قخشبااة كااان 917ه/305ت)خمــف بــ  ،ــعيج السشــي اأيز 
، (69)م(917ه/305)استذاايج مااع القائااج أحسااج بااغ   بااغ أبااي عبااجة سااشة الااتالوة لمقااخآن،

معاويااة باااغ ىذااام، كاااان م( ماااػلى 918ه/ 306ت) مو،ـــى بــ  أزهـــخ بـــ  مو،ــىومااشيع 
فااي  فااي المغااة واإلعااخاب والخبااخ والذااعخ، خااخج غازيااا   المسذاااىج والتفداايخ، مترااخف   احافط اا

 ثابــت بــ  زيـج بــ  يحيــى، وىاحا (60)غادوة باجر الحاجااب ساشة ثالثسائااة وسات، واستذايج بيااا
ساسع الحاجيث  م( مغ أىل قخشبة مساغ عشاي باالعمع والداعي فاي تحرايمو،930ه/318ت)

عمساء عرخه، وكان يفتي فاي السداائل، ويعقاج الذاخوط، لاو كتااب فاي فزال  عغ كثيخ مغ
مااغ أىاال  (م933ه/322ت)دمحم بــ  زكخيــا بــ  دمحم بــ  جعفــخ المخســيومااشيع ،(64 )الجياااد

اا، اا لمعمااع ، ثقااة ، زاىااج  كااان ضااابص   قخشبااة، يكشااى أبااا عبااج هللا مااع األميااخ  ا، خااخج غازيااا  ورع 
 .(65)أحجى غدواتوعبج الخحسغ الشاصخ لجيغ هللا في 

ماغ أىال قخشباة،  (م935ه/324ت)وأحسج ب  عبـج ه بـ  يحيـى بـ  يحيـى الميثـي      
ااا أكثاااخ ماااغ ماااخة فغااادا   الاااخحسغ الشاصاااخ حراااغ مجاااخيط ا، واله عباااجا شااااعخ  ا لغػي اااكاااان عالس 

وغااشع، ثاااع اعتخضاااتو خياال العاااجو عشاااج قفػلاااو فاستذاايج فاااي ثسانياااة عذااخ ماااغ السدااامسيغ لاااع 
كااان  (م936ه/325ت)ومــشهم أحســج بــ  عســخ بــ  لبابــة ،(66)غيااخىعيرااب مااغ العدااكخ 

تػفي بعج انرخافو ماغ أحاجى الغادوات، ودفاغ  في القزاء، افيو مذاور   امتقجم   لمخأي احافط  
ىااا / 327ت )ودمحم بــ  صيرــ  بــ  هــحي  الحــجاد ،(68)عمااى قارعااة الصخيااق (67)بقمعااة رباااح
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والسشااضخة  بالخأي والسداائل، كثياخ الجراياة اعالس   احافط   ايكشى أبا عبج هللا، كان فقيي   (م938
،ومــــشهم ابــــخاايم بــــ  داود (69)م(واستذاااايج بيااااا938ىااااا / 327)شاااارك فااااي غاااادوة الخشااااجا

واستذاااايج فااااي غاااادوة الخشااااجا سااااشة  اشااااتيخ بصمااااب العمااااع والعشايااااة بااااوم( 908ه/097ت)
 .(77)م(938ه/327)

م( وىاػ 938ه/327 ساشة بعاجت ) دمحم ب  قا،م ب  دمحم ب  قا،م بـ  ،ـياروكحلظ       
ا  فاي عماع الػثاائق، اا بالفقاو، متقاجم  مػلى الػليج بغ عباج السماظ، ماغ أىال قخشباة، وكاان عالس 

غادا ،  اا، ثقاة، صاجوق  ألميخ عبج الخحسغ الشاصخ وسسع الشاس مشاو كثياخ  ا مذاور  و فييا  ارأس  
ودفاااااغ فاااااي قخشباااااة  م( فاعتااااال مشراااااخفا مشياااااا، وماااااات938ه/327)غااااادوة الخشاااااجا ساااااشة 

أصااامو ماااغ مجيشاااة م(960هــــ / 059ت )وإ،ـــحاق بـــ  إبـــخاايم بـــ  مدـــخة التجيبـــي ،(71)
وكاان ويقاخا العماع والفقاو، وأسايع ، اشميصمة رحل إلى مجيشة قخشبة لصمب العماع واتخاحىا دار  

فااي إحااجى الحكااع السدتشرااخ بااا   الخميفااةمااع  ا  ا، وقااج خااخج غازيااكبيااخ   افااي الجياااد إساايام  
ولاااع يسشعاااوه تقجماااو فاااي الداااغ ماااغ الخاااخوج لمجيااااد وعساااخه يػمئاااح خساااذ وسااابعػن ، غدواتاااو
 .(79)سشة

م( كاان كثياخ الخبااط فاي الثغاػر 965ىاا/  354ت  ) وحساد ب  شقخان بـ  حسـاد         
ــج ه بــ  هخثســة بــ  وكــوان،(70)ا عمييااامتكااخر   م( يكشااى أبااا بكااخ كااان 980ه/370ت)وعب
اا،  ازاىااج   اا، اأديب اا عاااقال  ، فاضااال  ،  اورع   ، مااائال  واألياااملمسذاااىج  اا بالمغااة والشحااػ، حافط ااعالس 

وعقج الذخوط، وكانت وفاتو فاي غاداة الراائفة  فاي  الخأيفي عمع  المحجيث واآلثار، مذارك  
م( ونقاال جثسانااو إلااى قخشبااة ودفااغ فااي مقبااخة 980ه/370)بجايااة شاايخ رمزااان مااغ سااشة 

هــ  075ت  )وطاهخ ب  حـدم وزو  شـقيقته يحيـى بـ  مالـك بـ  عا ـح ، (74)بشي العباس
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استذيجا في غداة بيغر، فاي شخياق بخشامػنة ووجاج حػليساا فاي السعتاخك نحاػ م (  985/ 
 . (75)مغ ثالثيغ جثة

( مااغ أىاال قخشبااة م987ه/ 077ت)ومــشهم أيزــا مخــارق السعــافخي اال،ــكافي          
 وشخقو وكان مغ العابجيغ الستيججيغ باالقخآن الكاخيع، ومعخفة بعممو كان لو فيع في الحجيث

فاي إحاجى الغادوات، فخزقاو هللا الذايادة فاي  اخاخج إلاى أرض الحاخب مجاىاج   الجعاء، امجاب  
ا (76)السعتخك سشة ثالثسائة وسبع وسبعيغ لميجخة  دمحم بـ  طـاهخ ابـو ،ومغ السجاىجيغ أيز 

ويعاااخف م(988ىاااا /  378ت )حدـــامعبـــج ه القيدـــي التـــجميخي السعـــخوف بـــاب  أبـــي ال
ويغااازي العااجو، ويااجخل فااي الدااخايا،  كااان يتااخدد عمااى الثغااػر فااي األنااجلذ أيزااا بالذااييج،
مااع الحاجاااب السشراااػر   بااغ أباااي عااامخ فاااي غدواتاااو وكااان ذا باااأس وشاااجة  وكااان يخاااخج

ساااااااشة  (غـــــــدوة أ،ـــــــتخقه)فاااااااي وشاااااااجاعة، وقاااااااج رزقاااااااو هللا الذااااااايادة، ماااااااابال غياااااااخ ماااااااجبخ
أحسـج بـ  دمحم بـ  ، وصااحبو (77)م( أو التاي قبمياا عاغ اثشتايغ وأربعايغ ساشة 989ه/379)

 أن إلاااااىغازيااااا فااااي الدااااخايا  والتااااخدد عماااااى بمااااج العااااجو كثيااااخ الغاااادو والخباااااط كااااان ،أحســــج
 .   (78)أستذيج
 الغداااني يكشااى أبااا عثسااان  ،ــعيج بــ  مو،ــى بــ  مهــزكسااا سااجمت السرااادر بااان        

اااا(79) (إلبيــــخة) م ( مااااغ أىاااال1002ىااااا / 393ت  ) اااا، ا، كااااان فقيي  اااا ، ازاىااااج   ، اعالس  ،  اورع 
وكاان كثياخ الجيااد، فخاخج إلاى  (87)( وبمغـى)ا كثيخ التشقل في سكشاه ما بيغ تصيمو ومجاىج  

ا وأحسـج ، (81)ا بياا لمخبااط إلاى أن قتال بسعتاخك الساشاة قاخب مجيشاة بمغاىتصيمة فمع يادل مايس 
ااام ( 1002ىااا / 393ت )بالخياااط ويعااخف  السدــيمي أبــو جعفـــخبــ  خمــوف   ،اكااان  فقيي 

ا ا ، احافط ا ،بالسداائل اعالس  اأ ساكغ الثغاخ  فاضاال  ا، زاىاج   ، اورع   اا، مشداػب  ا كثياخة مجاىاج  عػام 
م ( مااغ أىاال 1003ىااا/394ت ) وأصــبغ بــ  عمــي بــ  حكــيم أبــو القا،ــم، (89)إلااى البااأس
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 تااااػفي فااااي تصيمااااة بعااااج غااااداة الرااااائفة سااااشة الجياااااد كثيااااخ فاضااااال   ، اقخشبااااة، كااااان زاىااااج  
ــو  ، و،ــعيج بــ  دمحم بــ  ،ــيج أبيــه بــ  مدــعود األمــوي (80)م (1003ىااا/394) البمــجي أب

ـــ )عثســـان  ا متباااتال  متقذاااف ا يمااابذ م(1776هــــ / 097،ـــشة  اكـــان حي  ،كاااان رجاااال  صاااالح 
ـــــا السجاهــــجي ،وماااااغ (84)الرااااػف وكثيااااخ الخباااااط والجيااااااد فااااي الثغااااػر أبــــو الوليـــــج  أيز 

 (االقميولـة)باااااقاارا الداىاج ماغ ساكان قخشباة يمقاب م( ويعاخف بال1009ه/400ت)التجميخي 
 )فاااااااي الشداااااااظ والعباااااااادة استذااااااايج فاااااااي وقعاااااااة عمساااااااا   ا بالفزااااااال والدىاااااااج،وكاااااااان مذااااااايػر  

 ،ــشة ت قبــ )وعبــج ه بــ  يحيــى،(86)م(عااغ سااغ عاليااة1009ه/400)سااشة(85)(قشتــير
(  كاان مااغ السجاىاجيغ األبصااال يباشاخ الحااخوب ويتقاجم بيااا حتاى مااات  م1719ه/ 470

يكشااى أباااا زكخياااا، م(  1719هــــ / 470 ،ـــشة ت قبـــ )ي فيحيـــى بـــ  خمـــف الرـــج، و(87)
اا وكـــحلك ،(88)اا فااي ثغخىااا ومجاىااج  أصااموه مااغ السغااخب، دخاال األنااجلذ أكثااخ مااغ مااخة مخابص 

أىال شميصماة، كاان مذااور ا  م( ماغ1028ه/  419ت)التسيسي هذام ب  إبخاايم ب  هذام
ا ا في ميجان السعخكة سشة في األحكام و فارس   .(89)م(1028ه/ 419)شجاع ا سقط شييج 

وهكـــحا فقـــج ر،ـــم لشـــا األنجلدـــيون عمـــى اخـــتالف طبقـــاتهم وفئـــاتهم مـــ  الـــوالة          
 واألمـخاء والخمفـاء والــوزراء والقزـاة واألطبــاء والسؤدبـون والعمسـاء وعامــة الشـاس صــورة
مذخقة م  خالل جهادهم لمعجو وابتغاء مخضاة ه تعـالى، وتفزـيمهم هـحا الواجـ  عمـى 

وكـان لهـؤالء السجاهـجون دور فـي حـث الشـاس عمـى الجهـاد فـي ،ـبي   الجنيا ومغخياتها،
األن ـار وأصـبحوا بـحلك  هم فـي الثغـور ومذـاركتهم فـي الجهـاد جعمهـم محـطته، فسخابط

 يحتحى به لمجفاع ع  الجي  واألرض التي يعيذون عميها.  قجوة لكافة السدمسي  ومثال  
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 الخــــــــــاتســـــــــــــة  
*********** 

ـــــــــــــي فـجاء هــــــــــــالسجاهــــــــــــــجون والذ)تػصاااااااااااامشا مااااااااااااغ خااااااااااااالل بحثشااااااااااااا السػسااااااااااااػم      ـ
 : اآلتيةإلى الشتائب   م(1701)717هـ/499)99األنجلذ
مااغ الااػالة واألمااخاء  فااي الجياااد ابتااجاء  األنااجلذ بسختمااف فئاااتيع وشبقاااتيع  أىاالأساايع أوال  /

تبااااايغ دورىاااااع والسؤدباااااػن والعمساااااء وعامااااة الشااااااس و  واألشباااااءوالخمفاااااء والااااػزراء والقزااااااة 
عمياااو وإثاااارة الحسااااس فااااي  والتحااااخيس العسمياااة والفعمياااة فياااو، الجياااادي ماااا بااايغ السذاااااركة

والشياااي عاااغ  واإلعاااالم بعطااايع ثػاباااو وجديااال أجاااخه، واألماااخ باااالسعخوف صااافػف السجاىاااجيغ
 .الكتب في فزمو واإلشخاف عمى قدسة الغشائع وتأليف السشكخ
 إذ عياجت لع تقترخ ميسة السجاىجيغ عمى ىحا فحدب بل تعجاه إلى أبعج ماغ ذلاظ، ثاني ا/

إلااييع ميااام أخااخى  ك صااالح الثغااخ الااحي يايسااػن فيااو، وضاابط شااؤونو الجاخميااة، وترااخيف 
أعسالااو وجسااع الزااخائب باختالفيااا وتخراايز جاادء مااغ الشفقااات لااجفع رواتااب الجشااج والايااام 
باألعسااال العامااة ك صااالح الصااخا وبشاااء القشاااشخ والجدااػر ومااج شاابكات السياااه وغيخىااا مااغ 

 إلى اإلدارة العامة بقخشبة. الفائس(())يع، وإرسال الخجمات التي يحتاجيا اإلقم
ذوي البدااالة والراالبة، مساغ يصساائغ ماغ  كاان ىااؤالء السجاىاجون ماغ خيااخة الخجاال وثالث ـا/

إلييع الحاكع ويثق بيع، وبػجػده وبسداعجة ىؤالء يدتقخ األمغ ويعع الياجوء والداكػن، فياع 
لياااااحا فقااااج شاااااارك  و أول بااااأول باألخبااااارالعاااايغ الثانيااااة لألمياااااخ أو الخميفااااة وكااااانػا يصمعػنااااا

ال تكاااد معخكااة تخمااػ  السجاىااجون فااي جسيااع السعااارك التااي جااخت عمااى أرض األنااجلذ، إذ
 ا في السقجمة يحث السدمسيغ عمى الربخ والثبات.مغ سقػط شييج وىػ يخفع الخاية واقف  
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الاجيغ اإلساالمي نبف السجاىجون في مختمف صشػف العمع والسعخفة وعسمػا عمى نذاخ رابع ا/
عغ شخيق العمع والجياد، وتعجدت لجييع شاخا التعمايع وأسااليبو لتحقياق الفائاجة السخجاػة ماغ 

فاي الكاع والشااػع  إنتاجيااالسجاىاجون فاي ازدىاار الحخكاة العمسياة ووفاخة  لياحا فقاج أسايع ذلاظ،
قباال في مختمف صاشػف العماع والسعخفاة األماخ الاحي أدى إلاى ازدىاار ىاحه العماػم وكثاخة اإل

وقااج شااارك  أغماابيع مااغ العمساااء والفقياااء، كااان إذ كثااخة الترااانيف فييااا، عمييااا، فزااال  عااغ
 السجاىجون مذاركة فعالة في الحكع واإلدارة وشغمػا مشاصب عجيجة.

 :ـــرالهوام  
*********** 

،تحقيااق  عمساااااااااااااااااااء األنااجلذابااػ الػليااج عبااج هللا بااغ   باغ يػسااف االزدي  تاااريخ  اباغ الفخضااي،( 1)   
؛ الحسياااجي ،ابااػ عباااج هللا 436،ص1، جم (1989،بيااخوت، 2دار الكتاااب المبشااااني،ط)ابااخاهيع االبيااااري ،

دار الكتااااااب )  باااااغ اباااااي الفتاااااػح باااااغ عباااااج هللا االزدي، جاااااحوة السقتااااابذ فاااااي تااااااريخ عمسااااااء األناااااجلذ،
ابااػ العباااس احسااج بااغ  ، ، البيااان  عااحارى، ؛ابااغ435)434،ص2م(، ج1989، بيااخوت ،2المبشاااني،ط

، بياااخوت 2دار الثقافاااة ،ط)السغاااخب فاااي اخباااار األناااجلذ والسغاااخب ، تحقيق:ج.س.كػالنػإ.ليفيبخوفشداااال ،
؛ لمسديااج مااغ التفاصاايل عااغ عبااج الااخحسغ الغااافقي ومعخكااة بااالط الذاايجاء 28، 26،ص2م( ، ج1983،

،بياخوت، 1شاييج باالط الذايجاء (،السكتاب اإلساالمي، ط)قصاب،   عماي ،عباج الاخحسغ الغاافقي  .يشطخ:
م؛اباااػ خميااال ، شاااػقي ، باااالط الذااايجاء باياااادة عباااج الاااخحسغ الغاااافقي ،شبعاااة معاااادة، دار الفكاااخ 1981
م؛ الغشيسااي ،عبااج الفتاااح مقمااج ،معخكااة بااالط الذاايجاء فااي التاااريخ اإلسااالمي واالوربااي ، 1998،دمذااق، 

م؛ يػسااااااف ، مثشااااااى يعكااااااػب ، معخكااااااة بااااااالط 1996لقاااااااىخة ،، ا1عااااااالع الكتااااااب لمشذااااااخ والتػزيااااااع ،ط
م( في الكتابات العخبية واالوربية، رسالة ماجداتيخ ، كمياة التخبياة ، جامعاة تكخيات 732ه/ 114)الذيجاء
 م.2006، 
 .30 - 29،ص2البيان السغخب،ج( 2) 
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تػجييياا إلاى وجسعيا صػائف وىي وحاجات عداكخية جاخت عاادة بشاي امياة وحمفاائيع عماى  ( الرائفة:3)
إلاى فاخد ماغ أفاخاد  دار الحخب ، وبسخور الػقت أصبحت وضيفاة ثابتاة يعياج بياا إلاى أحاج القاادة الكباار أو

األسخة الحاكسة ، واحيان ا يقػدىا األميخ او الخميفاة بشفداو ، وىاي ماغ أفزال األسااليب التعبػياة اليجػمياة 
-138) خ عبااج السجيااج ، الجااير األنجلداايالسجاالي ،سااح يشطااخ: التاي اسااتخجميا األمػيااػن فااي األنااجلذ.

م ، 1995اشخوحاااااة دكتاااااػراه ،كمياااااة الجراساااااات العمياااااا ، الجامعاااااة االردنياااااة ،  م(،1031-756ه/422
 .132ص

( اربػنااة :وىااي بمااج فااي شااخف الثغااخ مااغ ارض األنااجلذ ، بيشيااا وباايغ األنااجلذ الااف مياال كاناات بيااج 4)
 )لحسػي ، شياب الجيغ اباػ عباج هللا ،معجااااااع البماجان،ياقػت االسدمسيغ ثع سيصخ عمييا االفخنجة . يشطخ:

  باااااغ عبااااااج الساااااشعع ،الااااااخوض  الحسيااااااخي:؛ 140، ص1، جم (2010، بياااااخوت ، 8دار صاااااادر ، ط
 .24، ص م1984، بيخوت ، 2احدان عباس ، مكتبة لبشان ،ط السعصار في خبخ االقصار، تحقيق:

 .64، ص2( ابغ عحارى ، البيان السغخب، ج5)
محسااااػد عمااااي  السقتبذ فااااي أخبااااار بمااااج األنااااجلذ، تحقيااااق:،ابػ مااااخوان حيااااان بااااغ خمااااف(ابااااغ حيااااان،6)

 م(، الداااافخ الثاااااني ،2003، الخيااااض   ،1مخكااااااد  فيرااال لمبحااااػث  والجراساااات اإلسااااالمية ، ط)مكاااي،
الحماااة الدااايخاء ،تحقياااق: ؛اباااغ اآلباااار، اباااػ عباااج هللا   باااغ اباااي بكاااخ القزااااعي ، 194 )188،191ص

؛ ابااااغ عااااحارى، البيااااان 136)135، ص1، ج م(1985،القاااااىخة ، 2دار السعااااارف ،ط )مااااؤنذ ، حداااايغ
 .82-81، 65،69،75–64، ص2األنجلذ والسغخب، ج السغخب في أخبار

تصيماة ، ذات فػاكيااا كثياخة حدااشة بأعساال  أعساليااا( سخقداصة :وىاي بمااجة مذايػرة فاي األنااجلذ تترال 7)
لمسديج مغ التفاصايل . يشطاخ: يااقػت الحساػي، معجاع البماجان  األنجلذ.السحاا ليا شيخة عمى سائخ فػاكو 

 .213-212، ص3، ج
وىي مجيشة في غاخب األناجلذ خماف جبال الذاارة ،وىاي قاعاجة الشباخى احاج مماػك الفاخنب .  ( بشبمػنة: 8) 

، عسااااد الاااجيغ اساااساعيل باااغ   باااغ عساااخ ، تقاااػيع البماااجان، دار صاااادر ، بياااخوت  يشطاااخ: اباااي الفاااجاء،
 .181م ، ص1840
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، 1الحمااة الدااايخاء ، جابااغ اآلبار،يشطااخ:  عااغ الاااػزيخ ىاشااع بااغ عبااج العدياااد ( لمسديااج مااغ التفاصاايل9) 
؛ ابغ سعيج السغخبي ، اباػ الحداغ عماي باغ مػساى وأساختو ، السغاخب فاي حماي السغاخب، 142-137ص

 .94، ص2م. ، ج1964،القاىخة ، 4دار السعارف، ط تحقيق: شػقي ضيف،
( لمسدياااج ماااغ التفاصااايل عااااغ غااادوات الشاصاااخ وساااخاياه ودوره بيااااا . يشطاااخ :اباااغ حياااان ، السقتاااابذ 10)

م، 1979الخباااط ، مجريااج  –،تحقيااق: شااالسيتا وآخااخون ، السعيااج االسااباني العخبااي لمثقافااة / كميااة اآلداب 
 ومابعجىا. 53، ص5ج
بالبااأس والذااكيسة  اعخفااػ يغ حكاايغ الااوىااػ مااغ القااادة األكفاااء والسحش عبااجة: أبااي( أحسااج بااغ   بااغ 11) 

والااجىاء والسعخفااة بدياسااة الحااخوب ومكائااجىا وكااان مااغ جمااة القااادة الااحيغ يخسااميع الشاصااخ فااي حسالتااو 
العدكخية فيحداشػن تػجياو الجاير وإدارة السعخكاة لراالح السدامسيغ استذايج فاي السعخكاة التاي دارت بايغ 

تحقياق: شاالسيتا  م( .يشطاخ: اباغ حياان ،السقتابذ،917ه/ 305)السدمسيغ في األناجلذ و الشراارى ساشة 
 .136-135، ص5ج،
 .127،ص 5( ابغ حيان ، السقتبذ، تحقيق: شالسيتا ، ج12)
 .136-135، ص5( ابغ حيان ، السقتبذ : تحقيق: شالسيتا ، ج13)
وىاي مجسػعاة ماغ الساجن والقاخى والقاالع والحراػن القخيباة ماغ ارض العاااااااجو  ومفخدىا ثغاخر:ػ (الثغ14)

أو فاي  مػاجيتااو ، وتدااسية الثغااػر فاي األنااجلذ أشمقاات عمااى مشصقااة الحراػن التااي بشياات عمااى حااجود 
. األدناىو  واألوساط،  األعماىثالثة أقدام مشيا الثغخ  إلىاألنجلذ بسػاجية اسبانيا الشرخانية، وتشقدع 

صػر مغ حياة الحاخب والجيااد  العااااااابادي : احسج  مختار،؛79، ص2ياقػت معجع البمجان، ج يشطخ:
. لمسديج مغ التفاصيل حاػل 16 ) 14، صم(.2000، اإلسكشجرية،1مشذأة السعارف، ط)في األنجلذ،

(، دراساااة فااي األحااػال الدياساااية)الثغااػر. يشطااخ: الداااامخائي، خمياال إبااخاهيع، الثغاااخ األعمااى األنجلدااي 
دراسااة فااي )األنجلداي  األدنااىم؛الداامخائي ، عبااج الحسيااج حدايغ ، الثغااخ 1976مصبعاة اسااعج، بغااجاد، 

م( رساااالة ماجداااتيخ ، كمياااة 928 -714ه/ 316 -95 واإلماااارةالدياساااية خاااالل فتاااخة الاااػالة  أحػالاااو
م؛   ، هبااة   عبااج السػجااػد ، الثغااػر األنجلدااية مشااح الفااتح حتااى 1987، جامعااة بغااجاد ،  اآلداب
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م( ، دار صافحات لمجراساات والشذاخ ، 1031 -711ه/422 -92)باألناجلذ  األمػيةسقػط الخالفة 
2018. 

،  ، الحماااة الدااايخاءاآلباااار؛ اباااغ 147-145، ص5ج( اباااغ حياااان ، السقتااابذ : تحقياااق: شاااالسيتا ، 15) 
 مجباال ، إسااساعيلالجشااابي ، .لمسديااج مااغ التفاصاايل عااغ الااػزراء فااي األنااجلذ يشطخ:253-252، ص1ج

،  اآلدابم(رسااالة ماجداااتيخ ، كمياااة  1031-755ىاااا/ 422 -138)فااي األناااجلذ  األمػياااةوزراء الجولااة 
 .  107-106 ،96 -94م، ص2009جامعة االنبار ، 

( ىػ   بغ عبج هللا باغ عاامخ باغ اباي عاامخ باغ الػلياج اباغ يدياج باغ عباج السماظ السعاافخي ، أمياخ 16) 
األنجلذ في دولة السؤيج با  ىذام بغ الحكاع السدتشراخ باا  والغالاب عمياو ، عيشتاو الدايجة صابح وكايال 

غ   باغ اباي عاامخ. يشطاخ: وضاياعيا. لمسدياج ماغ التفاصايل عا أمػالياالبشيا ىذام السؤيج ، والشطخ في 
 .277- 268، ص1الحمة الديخاء،ج، اآلبارابغ 
. 301، ص  2: البيااان السغااخب، جعااحارى (، يشطااخ: ابااغ 57)عااجدىا  أنذكااخت بعااس السرااادر  (17)

لمسديااج مااغ التفاصاايل عااغ غاادوات الحاجااب   بااغ أبااي عااامخ .يشطااخ: مجيااػل ، ذكااخ بااالد األنااجلذ، 
 -185، ص2ج1983مػليشاااا، السجماااذ األعماااى لألبحااااث العمسياااة ، مجرياااج ، تحقياااق وتخجساااة : لاااػيذ 

195. 
شاشت ياقاب : وىاي قمعااة حرايشة شاسال غااخب لياػن تقاع عمااى البحاخ حػلياا انيااار وىاي ماغ قااالع  (18)

الجاللقة ،وفييا كشيدة في ثغػر ماردة ، وىحه الكشيدة مبشية عماى جداج يعقاػب الحاػاري  وساسيت باساسو 
 ، األقصااارالحسيااخي ،الااخوض السعصااار فااي خبااخ ؛ 294، ص2رى ، البيااان السغااخب، ج. يشطااخ:ابغ عااحا

 .348ص

وىي ناحية تقع بالقخب ماغ سااحل السحايط شاسالي األناجلذ فاي أقرااه ماغ جياة الغاخب ،  ( جمياية:19)
 وتقع في بالد الخوم الستآخسة لألنجلذ ومشيا عبج الاخحسغ باغ ماخوان الجميقاي ماغ الخاارجيغ باألناجلذ فاي

 .157، 2، جمعجاااااع البمجان ياقػت الحسػي،أيام بشي أمية .يشطخ:
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ا عشاجما ومااء وكانات خخاب ا اوأكثخىاا شاجخ   وأشاخفيا ( مجيشة سالع :وىي مغ أشيخ الساجن فاي األناجلذ20) 
اااااع ياااقػت الحسااػي ، معجاااااااااااااااااااا فتحيااا السداامسػن بايااادة  شااارا بااغ زياااد  وعسااخت فااي اإلسااالم .يشطااخ: 

 .172، ص3، ج البمجان

، البياااان  عااحارى ؛اباااغ 273، ص1، جالحماااة الداايخاء ،  اآلبااار( لمسديااج مااغ التفاصااايل .يشطااخ: اباااغ 21)
ابغ الخصياب : اباي عباج هللا باغ   باغ عباج هللا، أعساال االعاالم فايسغ ؛ 298-294، ص2السغخب ، ج

دار  الكااالم ، تحقيااق: ساايج كدااخوي حدااغ،يتعمااق بااحلظ مااغ  ومااا اإلسااالمبػيااع قباال االحااتالل مااغ ممااػك 
 .76، ص2، جم( 2003،بيخوت، 1الكتب العمسية ، ط

ه 316 -138)(الخفاااجي ، كاااضع عبااج نتااير ،قاضااي الجساعااة فااي قخشبااة خااالل عرااخ االمااارة 22) 
 .86م،ص2000م( ، رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية، جامعة البرخة ،755-928/
 .586،ص2األنجلذ،جابغ الفخضي، تاريخ عمساء  (23) 
دار الكتااب ) تحقياق: إباخاهيع االبيااري، ابػ عبج هللا   بغ حاارث باغ اساج، قزااة قخشباة، (الخذشي،24)

اباااػ الفزااال عيااااض باااغ مػساااى  القااااااااضااااااااااي عياااااااااااااااااض،؛98-93م(، ص1989، بياااخوت،2المبشااااني،ط
عباااج القاااادر  لسعخفاااة أعااالم ماااحىب مالاااظ ،تحقيااق:اليحراابي الدااابتي، تختيااب الساااجارك وتقخياااب السدااالظ 

اباػ  الشبااىي، ؛145 )144، ص4م(، ج1983،السغخب، 2السحسجية ،ط مصبعة فااااااازاااااااااالاااة)الرحخاوي،
السخقبااة العميااا فاايسغ  )األنجلدااي ،تاااريخ قزاااة األنااجلذ السدااسى الحدااغ بااغ عبااج هللا بااغ الحدااغ السااالقي

، بياااااخوت، 5دار آفااااااا الججياااااجة ،ط )لجشاااااة إحيااااااء التاااااخاث العخباااااي حقياااااق:يداااااتحق القزااااااء والفتياااااا(، ت
 .54-53م(ص1983
( لمسديج مغ التفاصيل عغ القاضي عسخو بغ عبج هللا وسيختو فاي القزااء. يشطاخ: االخذاشي، قزااة 25) 

 .539، ص2؛ ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ، ج172-154،170 -146قخشبة ، ص
( غدوة الخشجا: وىي الغدوة التي حجثت بيغ السدامسيغ فاي األناجلذ وفاي عياج األمياخ عباج الاخحسغ 26) 

م( والقااػات الشرااخانية فااي جيميايااة، بايااادة راميااخو الثاااني ممااظ 961 – 912ىااا / 350-300)الشاصاااااااخ 
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خ ووقاع فاي األساخ الكثياخ ليػن وقج أصااااااااااب  السدمسيغ ىديسة كبياخة فاي ىاحه الغادوة، قتال فيياا خماق كثيا
مشيع، وقيل أن الشاصخ لااع  يغدو بشفدو بعجىا. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: ابغ حيان، السقتابذ، تحقياق، 

 . 447-432،ص   5جباا .شالسيتا وآخخون،
؛  294،ص1؛الحسياجي ، جاحوة السقتابذ، ج 191، ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األناجلذ ، ج27)

حياى عسياخة ، بةياة السماتسذ فاي تااريخ رجاال اىال األناجلذ ،تحقياق: اباخاهيع االبيااري الزبي، أحساج باغ ي
 .  322 ص، 1م( ،ج1989، بيخوت ، 1دار الكتاب المبشاني ، ط )،
 .60)59تاريخ قزاة األنجلذ، ص ( الشباىي،28)
 .81، ص2؛ ياقػت الحسػي، معجع البمجان ، ج420-419، ص  1تاريخ عمساء األنجلذ ، ج (29)
 .83-82( الشباىي ، تاريخ قزاة األنجلذ ، ص30)
  األشااجار واألنياااار( تصيمااة: مجيشااة باألنااجلذ فااي شااخقي قخشبااة ، شااخيفة البقعااة غديااخة السياااه كثيااخة 31)

 .33، ص2.يشطخ: ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج
(ىػ   بغ ىذام بغ عبج الجبار بغ عبج الخحسغ الشاصخ لابو السيجي وكشيتو أبػ الػليج ، أمو 32)

م(، وعخف 1009ه/399)مدنة( وتعخف بالعخجاء ، تػلى الحكع يػم خمع ىذام السؤيج سشة )اسسيا 
غ عحارى ، البيان لمذقاا والشفاا.لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: اب اوسبب   لمفتشة  ابصيذو وخفتو ،وكان  باب  

 وما بعجىا . 50، ص3السغخب، ج
فتشاة األناجلذ فاي  أحاجاثم(  ضاسغ  1009ه/ 400)( عابة البقخ:وىي السعخكة التي حجثت ساشة 33) 

ماغ  معطسياامشصقة عابة البقاخ باالقخب ماغ قخشباة باألناجلذ بايغ قاػات الخميفاة السداتعيغ باا  التاي كاان 
لداابق   باغ عباج الجباار السياجي باا  بالتحاالف ماع السسالاظ االسابانية  البخبخ والقػات  الجاعسة لمخميفاة ا

وانتيت بانترار قػات   السيجي با  وعػدتو لمخالفة وفاخار ساميسان السداتعيغ باا  وإجاالء البخباخ عاغ 
 ومابعجىا .87، ص3، البيان السغخب ، جعحارى قخشبة .لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: ابغ 

دار البحاااااػث لمجراساااااات اإلساااااالمية وإحيااااااء )عيااااااض ، جسياااااخة تاااااخاجع فقيااااااء السالكياااااة،( القاضاااااي 34)
؛ اباااغ بذااكػال،ابػ القاساااع خمااف باااغ 1169، ص3م( ، ج2002،اإلمااارات العخبياااة  الستحااجة،1التااخاث،ط
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م( ، 1989، بيااخوت ، 1دار الكتااب المبشااني ،ط)عباج السماظ  كتااب الراامة ، تحقياق: إباخاهيع االبياااري ، 
 .  715، ص2ج
 .85-84( الشباىي، تاريخ قزاة األنجلذ، ص35) 
اا36) ا بالصااب، براايخ ا فااي ( ىااػ   بااغ تسماايح التسيسااي مااغ اىاال قخشبااة ، يكشااى ابااا عبااج هللا  كااان عالس 

خصااة الااخد ،والذااخشة  م(961-912ه/ 350-300) والعااخوض واله الخميفااة الشاصااخ لااجيغ هللا األدب
  األشبااااءابغ جمجااال ، اباااػ  داود  ساااميسان باااغ  حداااان األنجلداااي ،شبقاااات ،وقزااااء شاااحونة . يشطاااخ:

؛ ابااااغ 109)108، صم(1985،بيااااخوت  ، 2مؤسدااااة الخسالاااااااااااااااة ،ط )والحكسااااء ، تحقيق:فااااؤاد سااايج،
 .740، ص2الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج

ا فاي الجولاة ا عالي اذاغل مشراب  لخدن الدالح ، ومتػليياا ي أعجتوىي مخازن خاصة  ( خدانة الدالح:37)
-180)الحكااع باااغ ىذاااام األمياااخ أيااامخاادن الداااالح ، وضياااخت ىااحه الخصاااة مداااؤولية وتقااع عماااى عاتقااو 

عباج  األمياخ أياامتتػساع  أخاحتأواخخ القخن الثاني اليجخي /الثاامغ السايالدي ثاع  م( 822-796ه/ 206
ولاع يقترااخ ىاحا السشرااب عماى فااخد واحاج باال يعياج بيااا  م(852-822ىااا/ 238-206) األوساطالاخحسغ 
( يشطاااخ: ساااػمية ، جباااار،  األكباااخالخاااازن )الاااى مجسػعاااة ماااغ االفاااخاد يخأسااايع شاااخز ياااجعى بااااا أحياناااا

م(، 912 -755ه/300-138)فاااي األناااجلذ  األمػياااة اإلماااارةالتخصااايط والسشذاااآت العداااكخية فاااي عياااج 
م ، 2017-2016ساعياة، جامعاة د. شااىخ ماػالي ساعيجة، واالجت اإلندانيةرسالة ماجدتيخ، كمية العمػم 

-138)؛ حاااااجاء، فاااااارس وياسااااايغ باااااغ ساااااالع، الاااااشطع الحخبياااااة لجولاااااة بشاااااي أمياااااة فاااااي األناااااجلذ 27ص
الااػادي،  –واالجتساعيااة، جامعااة الذااييج حسااة لخزااخ  اإلندااانيةم (، كميااة العمااػم 1031-756ه/422
 .43م، ص2018)2017
 .488، ص5يق: شالسيتا، ج( ابغ حيان ، السقتبذ : تحق38) 
م( ىػ يػنذ بغ احساج الحخاناي الاحي 886-821ىاا/ 273-206افي الفتخة كان حي  )( يػنذ الحخاني 39)

ا عمى األناجلذ  وقاج تزااربت السراادر التاريخياة فاي تحجياج الفتاخة الدمشياة التاي وفاج  قجم مغ السذخا وافج 
ماى األناجلذ فاي عياج األمياخ عباج الاخحسغ باغ بيا إلاى األناجلذ  فأشاارت بعاس السراادر إلاى اناو قاجم ع
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حكع األوسط   وأصبح شبياب األمياخ الخااص  وكاان السداؤول عاغ خداناة الصاب يعسال فيياا ماا يخياج ماغ 
ابػ بكخ   بغ عساخ باغ عباج العدياد ابغ قػشية   لمسديج مغ التفاصيل .يشطخ: تخكيب األدوية وأخالشيا.

،القااااااىخة  2دار الكتااااااب السرااااخي ، ط)،تحقيااااق: إباااااخاهيع االبياااااري ،القخشبااااي ، تااااااريخ افتتاااااح األناااااجلذ 
؛ ابااغ صااااعج األنجلدااي، أباااػ  94ابااغ جمجاال ، شبقاااات األشباااء والحااااكساااااااااء، ص؛91  صم ( 1989،

اباااغ ؛ 78م (  ص1912السصبعاااة الكاثػليكياااة ، بياااخوت ، )القاساااع صااااعج باااغ احساااج ، شبقاااات األماااع ، 
األنجلذ، تحقيق: محسػد عمي مكي ، السجمذ األعماى لمذاؤون اإلساالمية   أىل حيان ، السقتبذ مغ أنباء

؛ القفصاي  جساال  156 )149،ص  م( ،الدافخ األول1994لجشة إحياء التاخاث اإلساالمي ، القااىخة ،  )،
دار  )الااجيغ أبااي الحدااغ عمااي بااغ يػسااف  أخبااار العمساااء بأخبااار الحكساااء  تحقيااق: إبااخاهيع شااسذ الااجيغ 

العباااس ،عيااػن  أباايمػفااق الااجيغ  اصاايبعة ، أباايابااغ ؛292م(  ص2005، بيااخوت  1مسيااة،طالكتااب الع
 .487 -486د.ت( ، ص)، تحقيق: ندار رضا ،دار ومكتبة الحياة ،بيخوت األشباءفي شبقات  األنباء
( شااشت أشااتبيغ :وىااػ حرااغ باألنااجلذ ، تحاات أصاال جباال مستشااع ، اليجركااو مقاتاال ، بشااى عمييااا 40) 

، 2كثيااخة .يشطااخ: الحسيااخي ، صاافة جديااخة األنااجلذ ،دار الجياال ، ط افااي األنااجلذ حرااػن  بعااس السمااػك 
 .22م، ص1988بيخوت ، 

ابااغ أبااي أصاايبعة، عيااػن األنباااء فااي شبقااات ؛113والحكساااء ، ص األشباااء( ابااغ جمجاال ، شبقااات 41)
 . 236، ص2، البيان السغخب ، ج عحارى ابغ  ؛487األشباء ، ص

خاجم الخميفاة عباج الاخحسغ الشاصاخ لاجيغ  الثقفاي: وىاػ ماغ اشبااء األناجلذ وحكسائياا( ابػ عبج السمظ 42)
هللا وولجه الحكع السدتشراخ باا  براشاعة الصاب وكاان لاو فاي الصاب ناػادر .يشطاخ: اباغ جمجال ، شبقاات 

 . 111والحكساء ، ص األشباء
فاي شبقاات  األنبااءن اصايبعة ، عياػ أباي ؛ اباغ 111( ابغ جمجال ، شبقاات االشبااء والحكسااء ، ص43)

 . 492االشباء ، ص
االتجاىات الثقافية فاي باالد الغاخب اإلساالمي خاالل القاخن الخاباع اليجاخي   بذيخ رمزان ، التميدي،(44)

 .371-370ص ، م( 2003،بيخوت،1دار السجار اإلسالمي،ط)/العاشخ  السيالدي، 
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؛ ابااغ سااعيج ، السغااخب فااي 382-381السقتاابذ ، تحقيااق: مكااي ، الداافخ الثاااني ، صابااغ حيااان ،( 45)
 .113-112، ص 1حمي السغخب ، ج

 .669،ص2( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ، ج46)
؛ اباااااغ حيااااان، السقتااااابذ، ،تحقياااااق 322-321، ص1(ابااااغ الفخضاااااي ، تاااااريخ عمسااااااء األنااااجلذ، ج47)

 . 444، ص5ج:شالسيتا،
 .209 -208، ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج48)
 .42)41، ص1( ابغ بذكػال ، الرمة ، ج49)
دار الفكخ لمصباعة والشذخ )عبج الدالم ىخاس، تحقيق: التكسمة لكتاب الرمة، اآلبار، (ابغ50)

 م(1995والتػزيع،بيخوت،
 .161 -160،ص3،ج
م(  وىػ احج 848ىا / 234ت )( وىػ الفايو يحيى بغ يحيى بغ كثيخ بغ وسالس السرسػدي، 51)

األنجلدييغ، رحل إلى السذخا فدسع مغ مالظ بغ انذ السػشأ وىػ أول مغ أدخمو إلى األنجلذ  العمساء 
دراسة وتحقيق : ماريا لػيذ آبيال ،  الخذشي، أخبار الفقياء والسحجثيغ،). لمسديج مغ التفاصيل يشطخ:

م(، 1992مجريج،العمسية ، معيج التعاون مع العالع العخبي،  لألبحاث األعمىالسجمذ )ولػيذ مػليشا ،
 .900-898، ص2ومابعجىا؛ ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج348ص
، األولالدااااافخ  ؛ اباااااغ حياااااان، السقتااااابذ، تحقياااااق: مكاااااي،92 – 91(الخذاااااشي، قزااااااة قخشباااااة، ص52)
 .182 – 180ص
وىي مجيشة كبيخة ذات خرائز محسػدة باألنجلذ يترل عسميا بعسل وادي الحجارة مغ  شميصمة: (53)

األنجلدية  األنجلذ، وكانت قاعجة ممػك القػط ومػضع قخارىع ودار ممكيع وىي مغ اجل السجنسال أع
ياقػت  ىػاء  لمسديج مغ التفاصيل .يشطخ: وأشيبياوامشعيا وأعحبيا ماء،  ا، وأقجمياواعطسيا خصخ   اقجر  

 .40 )39، ص4الحسػي، معجع البمجان ،ج

؛ ابااااااااغ الفخضااااااااي ، تاااااااااريخ عمساااااااااء 374-373الفقياااااااااء والسحااااااااجثيغ ، ص أخبااااااااار( الخذااااااااشي ، 54)
 .902،ص2األنجلذ،ج
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،ص 2؛ابغ الفخضاي ، تااريخ عمسااء األناجلذ، ج377 -376الخذشي ،أخبار الفقياء والسحجثيغ، ص(55)
903  . 
 .906-905،ص2(ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ،ج56)
 .  869، ص  2تاريخ عمساء األنجلذ ، ج ابغ الفخضي،(57)  
م( يكشااى أبااا مااخوان مااغ أىاال قخشبااة روى العمااع 910ىااا / 298ت )(ىااػ عبيااج هللا بااغ يحيااى الميثااي 58) 

ا عاااقال  عاغ أبيااو يحيااى باغ يحيااى الميثااي ، كاان رجااال   اا كخيس  بالسذاااورة،  اعطاايع الساال والجاااه، مقااجم   ا،ا فقيي 
؛ 232 -229الخذاشي، أخباار الفقيااء والسحاجثيغ، ص التفاصيل .يشطاخ: بخئاسة البمج ،لمسديج مغ  امشفخد  

 .  429، ص1ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ، ج
 .  182 – 181الدفخ االول، ص (ابغ حيان، السقتبذ، تحقيق: مكي،59)
 .147،157الدفخ االول، ص ابغ حيان، السقتبذ، تحقيق: مكي،( 60)
 .169، ص1اآلبااااااااااااااااااااار، التكسمة لكتاب الرمة، ج( ابغ 61)
 .245،ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج62)
 .852-851، ص2(ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج63)
 .185، ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج64 )

 .693-692ص ،2( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج65) 

اباي عباج هللا   باغ  ؛ ابغ عبج السماظ السخاكذاي،15، ص  1ابغ اآلبار ، التكسمة لكتاب الرمة، ج (66)
 –  ، الاااااحيل والتكسماااااة لكتاااااابي السػصاااااػل والرااااامة ،تحقياااااق:   باااااغ شاااااخيفة ،دار الثقافاااااة ، بياااااخوت 

 .190-188القدع االول ( ،ص)م، الدفخ االول 1965لبشان،
عماى  مشيعاةجيان ومػقعياا بايغ قخشباة وشميصماة ، لياا حراػن أعسال ( قمعة رباح : وىي مجيشة مغ 67)

الشيخ وىي محجثة ايام بشي امية في األنجلذ وقج انذات عمى اثار مجيشة اوريط . يشطخ: الحسياخي، صافة 
 .163جديخة األنجلذ ، ص

 .86، ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج68) 
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، 2؛ ابااااغ الفخضااااي ، تاااااريخ عمساااااء األنااااجلذ، ج181أخبااااار الفقياااااء والسحااااجثيغ ،ص لخذااااشي،( ا69)
 .444، ص5ج؛ ابغ حيان، السقتبذ، ،تحقيق :شالسيتا،699ص
الزاابي ، بةياة السماتسذ  فاي تااريخ  رجااال ؛ 47، ص1( اباغ الفخضاي ، تااريخ عمسااء األناجلذ ، ج70)

 .  266،ص1،جأىل األنجلذ، 

 .699-697، ص2تاريخ عمساء األنجلذ ، ج( ابغ الفخضي ، 71)
جسيااخة تااخاجع فقياااء  القاضااي عياااض،؛144-143، ص1( ابااغ الفخضااي، تاااريخ عمساااء األنااجلذ، ج72)

 .309 -308،ص1السالكية ،ج
 .   230، ص  1، ج عمساء األنجلذ( ابغ الفخضي ، تاريخ 73)
 .406-405،ص1( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ، ج74)
 .    360 – 359، ص   1، ج عمساء األنجلذابغ الفخضي ،تاريخ  (75)
 .857، ص2( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج76)
 .   766-765، ص  2، ج عمساء األنجلذابغ الفخضي ، تاريخ  (77)  
 ؛ اباااغ عبااج السمااظ السخاكذاااي، الااحيل والتكسماااة،22، ص  1، التكسماااة لكتاااب الراامة، ج اآلبااارابااغ  (78) 

 .391( ص األولالقدع ) األولالدفخ 
وىااي كااػرة مااغ كااػر األنااجلذ ،جميمااة القااجر ندلياا جشااج دمذااق مااغ العااخب والكثيااخ مااغ مااػالي  إلبياخة:( 79)

مػالياو ثاع خاالصيع العاخب ولياا جاامع حداغ ، االميخ عبج الخحسغ بغ معاوية وىػ الاحي اختصياا واساكشيا 
 وحػليااا انيااار كثيااخة ، وىااي قاعااجة مااغ قػاعااج األنااجلذ الجميمااة ومااغ األمرااار الشبيمااة  .يشطااخ: الحسيااخي،

 .  29-28الخوض السعصار ،ص
وىااػ وىااي ناحيااة باألنااجلذ مااغ أعسااال الردة ، ذات حرااػن عجيااجة يشدااب الييااا عااجد مااغ  ( بمغااى:80) 

-488،ص1يااقػت الحساػي ، معجاع البماجان ،ج . يشطاخ:األماػي    عبج الحسياج البمغاي الشاس مشيع ابػ
489. 

 .    314، ص  1، ج عمساء األنجلذابغ الفخضي ، تاريخ  (81)
 .   129، ص  1، ج عمساء األنجلذابغ الفخضي تاريخ  (82)
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 .   157، ص  1، ج عمساء األنجلذابغ الفخضي ، تاريخ  (83)  
 .   331، ص  1بذكػال ،الرمة ، ج( ابغ 84)
( وقيعاااة قشتاااير: وىاااي الػقعاااة التاااي دارت رحاىاااا بااايغ العاااخب باياااادة السياااجي والبخباااخ فاااي قخشباااة 85) 
اباا الحداغ  ابغ بدام الذاشتخيشي، م( انتيت بيديسة جير السيجي ىديسة نكخاء .يشطخ:1009ه/400)سشة

م،ص 1997، بياخوت، 1بااس ، دار الثقافاة ،طع إحداانعمي، الحخيخة في محاسغ اىل الجديخة ،تحقيق: 
 وما بعجىا.87، ص3؛ ابغ عحارى ، البيان السغخب، ج44 -43
 .154،ص4، التكسمة لكتاب الرمة ،جاآلبار(ابغ 86)
، 1، جعمسااااء األناااجلذ: تااااريخ اباااغ الفخضاااي ؛226-225، صالخذاااشي، أخباااار الفقيااااء والسحاااجثيغ(87) 
 .  393ص
 .926، ص2األنجلذ، ج (ابغ الفخضي، تاريخ عمساء88)
 .931، ص3( ابغ بذكػال ، الرمة، ج89)

 قا سة السرادر والسخاجع الحجيثة   

  ********************* 
 / السرادر األولية :أوال  
 م(.1260ه/658ت)ابغ اآلبار: أبػ عبج هللا   بغ أبي بكخ القزاعي  -
دار الفكخ لمصباعة والشذخ )عبج الدالم ىخاس، تحقيق: التكسمة لكتاب الرمة، -1

 م(. 1995والتػزيع،بيخوت،
 م ( .          1985،القاىخة ، 2دار السعارف ،ط )الحمة الديخاء ،تحقيق: حديغ مؤنذ ، -2
 م(.                            1269ه /  668ت)ابغ أبي أصيبعة:مػفق الجيغ أبػ العباس -
 د.ت(.)مكتبة الحياة، بيخوت ،)ندار رضا،، تحقيق: ت األشباءعيػن األنباء في شبقا -3

 م(.1147ه/542ت)أبي الحدغ عمي بغ بدام الذشتخيشي:ابغ بدام الذشتخيشي -
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، بيخوت 1دار الثقافة، ط)الحخيخة في محاسغ أىل الجديخة، تحقيق : احدان عباس ، -4
 م (.1997، 

 م(.                 1183ه/ 578ت )ابغ بذكػال:أبػ القاسع خمف بغ عبج السمظ  -
، بيخوت ، 1ب المبشاني، طدار الكتا )كتاب الرمة،تحقيق: إبخاهيع االبياري، -5

 م(.1989
 م(.     978ه/377ت بعج سشة )ابغ جمجااال:أبػ داود سميساان بغ حدان األنجلدي -
، بيخوت 2ط ،مؤسدة الخسالة) فااااؤاد سيج، تحقيق: شبقات األشباء والحكسااء، -6

 م(1985
              م(1095ه/488ت)الحسيجي: ابػ عبج هللا   بغ أبي فتػح بغ عبج هللا االزدي -
دار الكتاب )جحوة السقتبذ في تاريخ عمساء األنجلذ،تحقيق: إبخاهيع االبياري ، -7

 م(.1989،  بيخوت ، 2المبشاني ، ط
 م(.                            1310ه/710ت)الحسيخي:  بغ عبج السشعع -
، 2مكتبة لبشان ،ط)إحدان عباس ،  الخوض السعصار في خبخ األقصار، تحقيق: -8

 م(.1984بيخوت ، 
 م(.  1988، بيخوت ، 2دار الجيل ، ط)صفة جديخة األنجلذ ، -9
 (.1067ه/469ت)ابغ حيان: أبػ مخوان حيان بغ خمف  -
مجريج،  السعيج االسباني العخبي لمثقافة،)شالسيتا وآخخون،تحقيق:  السقتبذ، -10

  م(.1979



 م(1031-010هـ/422-22) اجملاهدون والشوداء يف األندلس        

      م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                              

                                                        

 (2021 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

579 

ة ،لجشة السجمذ األعمى لمذئػن اإلسالمي)السقتبذ، تحقيق: محسػد عمي مكي، -11
 م( .      1994اإلسالمي ، القاىخة ،  ثالتخا إحياء
لمبحػث مخكد فيرل )محسػد عمي مكي، تحقيق: السقتبذ في أخبار بمج األنجلذ، -12

 م(.          2003، ، الخياض1ة ، طوالجراسات اإلسالمي
 م(. 971ه/361ت)الخذشي :أبػ عبج هللا   بغ حارث بغ أسج  -
دراسة وتحقيق : ماريا لػيذ آبيال ، ولػيذ مػليشا  أخبار الفقياء والسحجثيغ، -13
 م(.1992العمسية ، معيج التعاون مع العالع العخبي، مجريج، لألبحاث األعمىالسجمذ )،
، بيخوت، 2دار الكتاب المبشاني،ط )إبخاهيع االبياري، تحقيق: قزاة قخشبة، -14

 م(. 1989
 م(.1374ه/776ت)ابغ الخصيب : أبي عبج هللا بغ   بغ عبج هللا  -
يتعمق بحلظ مغ  أعسال األعالم فيسغ بػيع قبل االحتالل مغ ممػك اإلسالم وما -15

 م( .  2003،بيخوت، 1دار الكتب العمسية ، ط)الكالم ، تحقيق: سيج كدخوي حدغ،
 م(.              1286ه/ 685ت )ابغ سعيج السغخبي: أبػ الحدغ عمي بغ مػسى وأسختو -

،القاىخة ، 4دار السعارف، ط)ػقي ضيف،السغخب في حمي السغخب، تحقيق: ش-16
 م(. 1964
 م(.   1070)1069ه/462ت)أبػ القاسع صاعج بغ أحسج  ابغ صاعج األنجلدي: -
 م(.1912السصبعة الكاثػليكية ، بيخوت ، )شبقات األمع ، -17

 م(.     1202ه/599ت) عسيخة بغ الزبي: أحسج بغ يحيى -



                                              

 م(1031-010هـ/422-22-اجملاهدون والشوداء يف األندلس

 م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                      
                        

 587 (2021 ايلولملحق العدد الجالثون ) جملة دراسات تارخيية

دار الكتاب  )تحقيق: إبخاهيع االبياري، بةية السمتسذ في تاريخ رجال أىل األنجلذ، -18
 م(.1989،  بيخوت ، 1المبشاني، ط

 م(. 1303ه/703ت)ابغ عبج السمظ السخاكذي: أبػ عبج هللا   بغ   األنراري -
، دار الثقافة)  بغ شخيفة، تقجيع وتحقيق: الحيل والتكسمة لكتابي السػصػل والرمة، -19

 م.1965بيخوت ،
 م( .1312ه/ 712سشة  اكان حي  )أبػ العباس احسج بغ    ابغ عحارى:-
البيان السغخب في أخبار األنجلذ والسغخب ،تحقيق: ج.س. كػالن  -20

 م(.1983، بيخوت، 3،طدار الثقافة  )وإ.ليفيبخوفشدال،
 م(                         1331ه/732ت )عساد الجيغ اسساعيل بغ   بغ عسخ الفجاء، بػأ-
 م(  .1840دار صادر ، بيخوت ، )تقػيع البمجان،  -21

 م(.         1012ه/403ت)أبػ الػليج عبج هللا بغ   بغ يػسف االزدي  ابغ الفخضي: -
، بيخوت ، 2المبشاني،ط دار الكتاب)تاريخ عمساء األنجلذ، تحقيق: إبخاهيع االبياري، -22

 .م (1989
أبػ الفزل عياض بغ مػسى اليحربي  القاضي عياض: -

 .              م(1149ه/544ت)الدبتي
عبج القادر  ، تحقيق:السدالظ لسعخفة أعالم محىب مالظ تختيب السجارك وتقخيب -23 

 م ( .1983،السااااااغاااااااااااااااخب،2مصبعااااااااااااااة فزاااااااااالة السحسجية،ط ،الرحخاوي 
دار البحػث لمجراسات اإلسالمية وإحياء )جسيخة تخاجع فقياء السالكية -24

 م(.2002،اإلمارات العخبية  الستحجة،1التخاث،ط



 م(1031-010هـ/422-22) اجملاهدون والشوداء يف األندلس        

      م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                              

                                                        

 (2021 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

581 

 م(.    1248ه/ 646ت )القفصي: جسال الجيغ ابي الحدغ عمي بغ يػسف -
 دار الكتب العمسية،، إبخاهيع شسذ الجيغ تحقيق:، خبار العمساء بأخبار الحكساءإ -25
 م.2005بيخوت  ، 1ط

 م( .   977ه/ 367ت)أبػ بكخ   بغ عسخ بغ عبج العديد القخشبي ابغ القػشية: -
،القاىخة  2دار الكتاب السرخي ، ط تاريخ افتتاح األنجلذ ،تحقيق: إبخاهيع االبياري، -26
 م( .1989،

 .القخن الخامذ اليجخي/ العاشخ السيالدي( كان حيا" خالل )مؤلف مجيػل: -
العمسيااااة،  لألبحاااااث األعماااىالسجمااااذ )تحقيااااق: لااااػيذ مػليشاااا، ،األناااجلذذكاااخ بااااالد   -27
 م(  .1983،مجريج
 م(1390ه/792ت)أبػ الحدغ بغ عبج هللا بغ الحدغ السالاياألنجلدي الشباىي: -
تيا(، تحقيق: لجشة السخقبة العميا فيسغ يدتحق القزاة والف)تاريخ قزاة األنجلذ -28 

م(.                           1983، بيخوت ،5دار األفاا الججيجة ،ط)العخبي، إحياء التخاث
 م(.                  1228ه/626ت)ياقػت الحسػي : شياب الجيغ أبػ عبج هللا  -
 .م (2010، بيخوت ، 8اااادر ، طدار ص )معجاااااااع البمجان، -29
 ا/السخاجع العخبية الحجيثةثاني  
ساالمي خاالل القاخن االتجاىات الثقافية في باالد الغاخب اإل ،بذيخ رمزان التميدي، - 30

 .م(2003 بيخوت، ،1ط السيالدي، دار السجار اإلسالمي، العاشخ /الخابع اليجخي 

شبعة معادة، دار  ذيجاء بايادة عبج الخحسغ الغافقي،، بالط الأبػ خميل، شػقي -31
 م(.1998دمذق،  ،الفكخ



                                              

 م(1031-010هـ/422-22-اجملاهدون والشوداء يف األندلس

 م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                      
                        

 589 (2021 ايلولملحق العدد الجالثون ) جملة دراسات تارخيية

دراسة في األحػال الدياسية"، ي "الثغخ األعمى األنجلدالدامخائي، خميل إبخاهيع،  -32
 م(.1976مصبعة اسعج، بغجاد، 

مشذأة  صػر مغ حياة الحخب والجياد في األنجلذ، مختار، أحسج العااااااابادي، -33
 م(.2000االسكشجرية ، ،1السعارف، ط

 اإلسالمي واالوربي ،معخكة بالط الذيجاء في التاريخ  عبج الفتاح مقمج ، الغشيسي ، -34
 م(.1996، القاىخة ،1ط عالع الكتب لمشذخ والتػزيع ،

، السكتب اإلسالمي "،خحسغ الغافقي "شييج بالط الذيجاءقصب،   عمي ،عبج ال -35
 م ( .1981بيخوت،  ،1ط
  ، هبة   عبج السػجػد ، الثغػر األنجلدية مشح الفتح حتى سقػط الخالفة  -36

م( ، دار صفحات لمجراسات والشذخ ، 1031 -711ه/422 -92)االمػية باألنجلذ 
 م(.2018م

 الجامعية واألطاريحا/ الخ،ا   ثالث  
ىا/ 422 -138)إسساعيل مجبل ،وزراء الجولة االمػية في األنجلذ  الجشابي، -37
 م( . 2009، جامعة االنبار ،  اآلدابكمية   )رسالة ماجدتيخ ، م(1031 -755
-138)، فارس وياسيغ بغ سالع ، الشطع الحخبية لجولة بشي أمية في األنجلذ حجاء -38
م ( ،رسالة ماجدتيخ ، كمية العمػم االندانية واالجتساعية ، جامعة 1031-756ه/422

 م(.  2018-2017، الػادي  –الذييج حسة لخزخ 



 م(1031-010هـ/422-22) اجملاهدون والشوداء يف األندلس        

      م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                              

                                                        

 (2021 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

580 

قاضي الجساعة في قخشبة خالل عرخ االمارة  ،كاضع عبج نتير الخفاجي، -39
كمية التخبية، جامعة البرخة )، رسالة ماجدتيخ ،م(928-755/ه316 -138)
 م(.2000،

دراسة في احػالو الدياسية )عبج الحسيج حديغ ، الثغخ االدنى األنجلدي  الدامخائي، -40
كمية  )م( رسالة ماجدتيخ ،928 -714ه/ 316 -95واالمارة خالل فتخة الػالة 

 م(.1987، جامعة بغجاد ،  اآلداب

التخصيط والسشذآت العدكخية في عيج االمارة االمػية في األنجلذ  جبار، سػمية، -41
كمية العمػم االندانية واالجتساعية ، )م( ، رسالة ماجدتيخ ،912 -755ه/138-300)

 م ( .2017-2016سعيجة ، جامعة د. شاىخ مػالي 
-756ه/422-138الجير األنجلدي  سحخ عبج السجيج، السجالي، -42

 (.م 1995ميا ، الجامعة االردنية ، كمية الجراسات الع)م،اشخوحة دكتػراه ،1031

م( في الكتابات العخبية 732ه/ 114 ، معخكة بالط الذيجاءيػسف، مثشى يعكػب -43
 م(.2006كمية التخبية ، جامعة تكخيت ، واالوربية، رسالة ماجدتيخ ، 

 


