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 الدلطة والعشف ورهانات اإلصالح في األندلس قراءة في عقهبة الرلب
 م(3221-046ه/321-026)

 أ.م.د قاسم عبد سعدون الحديشي  
 كلية التربية  - جامعة ميدان

 السلخص
جخائع الحكام وسبلشيغ السدمسيغ ُيعج مغ السػاضيع ال يخفى عمى الجسيع أنَّ الخػض في 

التاريخية التي ال يدتديغيا البعس ويتحاشاىا الباحث اإلسبلمي، وال يحبح البحث فييا ألنيا مغ 
األمػر الحداسة التي تخجش السعتقج والجيغ والفكخ والعقيجة ، وأُشمَق عمى ىحا الشػع مغ الجراسات 

بلمي، ألنَّ الخػض فييا ودراستيا ُتعج مغامخة قج تعخض الباحث بالسدكػت عشو في التأريخ اإلس
لمشقج ألبلذع الحؼ يحط مغ مكانتو العمسية في أوساط البحث التاريخي السيسا أنَّ بعس الكتاب 

 .جاثانبخوا وسخخوا أقبلميع لخجمة الدبلشيغ والحكام فابتعجوا عغ قػل الحق وشػىػا األح
تي تحسل عشػان ))الدمصة والعشف ورىانات اإلصبلح في انبثقت فكخة ىحِه الجراسة ال 

، التي سشػضح خبلليا مسارسات م((ٖٕٕٔ-ٓٗٚه/ٕٓٙ-ٖٕٔعقػبة الرمب  األنجلذ قخاءة في
الدمصة الحاكسة في األنجلذ واستخجاميا لعقػبة الرمب كػسيمة لئلصبلح ونقصة ارتكاز لمسحافطة 

ية ُذكخت في مرادر عميِو مغ رواياٍت وشػاىٍج تاريخ عمى الحكع ومكتدباتِو . معتسجيغ عمى ما عثخنا
 . تاريخ األنجلذ
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Power, violence, and the stakes of reform in Andalusia, a reading of the 

punishment of crucifixion (132-620AH/ 740-122AD) 

Assist Prof. Dr. Qassem Abd S. Al-Husseini 

University of  Maysan - College of  Education 

Abstract  

It is no secret to everyone that delving into the crimes of Muslim 

rulers and sultans is one of the historical topics that some do not like and 

that the Islamic researcher avoids, and it is not desirable to search in it 

because it is one of the sensitive matters that scratches belief, religion, 

thought and creed. Because delving into it and studying it is an adventure 

that may expose the researcher to harsh criticism that degrades his scientific 

position in the historical research circles, especially since some writers rose 

up and used their pens to serve the sultans and rulers, so they moved away 

from telling the truth and distorted the events, and from here the idea of this 

study emerged, which bears the title ((Power and Violence And the stakes of 

reform in Andalusia, a reading in the punishment of crucifixion)), during 

which we will explain the practices of the ruling authority in Andalusia and 

its use of the punishment of crucifixion as a means of reform and a fulcrum 

to preserve the rule and its gains. Relying on what we have found of 

narrations and historical evidence mentioned in the sources of the history of 

Andalusia.. 
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 السقدمة
انبخػ حكام األنجلذ استخجام أقدى األساليب القسعية والقدخية ألجل السحافطة عمى عخوشيع      

غيخ آبييغ ألجداد الشاس ودمائيع ، ضشًا مشيع أّن يتحقق اإلصبلح السدعػم . إذ لع يكتِف الحكام 
 في التخمز مغ خرػميع بعقػبة القتل بل لجأ بعزيع إلى أساليب قسعية وعقابية ُتشافي الجيغ

والذخع والعقيجة اإلسبلمية األمخ الحؼ يجل عمى أْن ثسة تحػل حرَل في الفكخ العقابي الدمصػؼ ، 
الحؼ عبَخ عشو بصخيقة وحذية تشع عغ حالة نفدية مزصخبة تدتستع بخؤية مذاىجة الجماء ، وتقصيع 

 األجداد فتذعخ بالخضا واالرتياح. 
تي تشاولت عقػبة الرمب في األنجلذ ، إال أن ىحِه وعمى الخغع مغ قمة السعمػمات التاريخية ال    

الجراسة ستكذف الشقاب عغ األسباب التي أدت إلى استخجام ىحِه العقػبة ، مدتعخضيغ الحػادث 
التاريخية التي شيجىا تاريخ األنجلذ إذ تعخض بعس األفخاد ليحِه العقػبة فُرمبت أجدادىع بسشاضٍخ 

رساٍت ُتيجد سمصة العخش ، وأمغ السجتسع وتحط مغ ىيبة الجولة مخوعة . ذلظ لؿياميع بأفعاٍل ومسا
، فأعتُبخوا محنبيغ يجب معاقبتيع ، ولزخورة تقتزييا شبيعة السػضػع ُقدست الجراسة إلى مقجمة 
ومبحثيغ وخاتسة ، تصخق السبحث األول إلى معخفة السرصمحات الػاردة في الجراسة مع التخكيد 

دفعت الحاكع األنجلدي الستخجام العشف ال سيسا عقػبة الرمب ،  عمى األسباب والجوافع التي
وتصخق السبحث الثاني إلى شػاىج تاريخية ُأستخجمت فييا عقػبة الرمب كأجخاٍء ُيخاد مشو إصبلح 
السجتسع األنجلدي وإما الخاتسة فقج تجدجت فييا أبخز الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة باالعتساد 

 يخي القائع عمى ربط األحجاث مع بعزيا البعس لمػصػل إلى الحقائق التاريخية .عمى السشيج التار 
قبل الخػض في ىحا السػضػع ألبج مغ اإلشارة إلى أنَّ الخوايات التاريخية التي عثخُت عمييا 
ربسا كانت ذات عبلقة ببعس الخمػز السعخوفة في السجتسعات اإلسبلمية كخجال ديغ أو سياسة ، 

جر اإلمكان أّن أنقل الشز التاريخي دون اإلساءة إلى الذخز السعشي، تاركًا الكبلم لحلظ حاولت ق
لسا قيل عشُو في السرجر األصمي الشاقل لمشز التاريخي . إذ ال يخفى عمى الجسيع أنَّ ىشاك الكثيخ 

حداسة مغ السػاضيع التاريخية التي ال يدتديغيا البعس ، وال يحبح البحث فييا ، ويعتبخىا مػاضيٍع 
قج تخجش السعتقج والجيغ والفكخ والعقيجة ، وقج أُشمَق عمى ىحِه السػاضيع بالسدكػت عشو في التأريخ 
اإلسبلمي ، ذلظ ألنَّ الخػض في جخائع الحكام والدبلشيغ السدمسيغ ُيعج مغ األمػر التي يتحاشاىا 



 السلطة والعهف ورهانات اإلصالح يف األندلس قراءة يف عقىبة الصلب

 م(1223-040ه/123-020)

 أ.م.د قاسم عبد سعدون احلسيين                                                                                        

                                                                      

   م(2022كانىن االول  – 33العدد )  لة دراسات ااريخيةجم 
150 

 

150 

الحؼ يحط مغ مكانتو في  الباحث اإلسبلمي ، ألنَّ في ذلظ مغامخة قج تعخض الباحث لمشقج ألبلذع
أوساط البحث التاريخي السيسا أّن بعس الكتاب انبخوا وسخخوا أقبلميع لخجمة الدبلشيغ والحكام 
فابتعجوا عغ قػل الحق ، وشػىػا األحجاث وتشاسػا أنَّ الدمصة والعشف مطيخان متبلزمان يرعب 

ف إنسا ىػ أقرى درجات الفرل بيشيسا ، فكل سياسة إنسا ىي صخاع مغ أجل الدمصة ، والعش
ى مغ وجية الدمصة إذ مغ خبللِو يدعى الحكام لفخض ىيبة الجولة وسصػة الحاكع الستدمط الحؼ يدع

، وعجم زعدعة األمغ وتخخيبِو ، لكغ في الحؿيقة أنَّ ىحِه السسارسات ال  (ٔ)نطخِه إلى فخض القانػن 
تشع إال عمى ندوات نفدية تذتعل غزبًا لتدفظ الجماء وتتذفى بالزحية ، وتدتستع في إراقة الجماء 
ومشطخ األجداد السقصعة وكل ذلظ  يحجث باسع اإلسبلم .وىشا عميشا أنَّ نسيد بيغ اإلسبلم الحق 

بِو نبيشا دمحم صمى هللا عميِو وآلو وسمع ، وبيغ اإلسبلم التاريخي الحؼ صشعو رجال الدياسة الحؼ جاء 
الحيغ ضمسػا الخعية وشػىػا معالع اإلسبلم الحؿيقي ليثبتػا مججىع الدياسي والتاريخي عمى حداب 

ت أججادىع دماء األبخياء ، وأجداد الزحايا فحكام بشػ أمية في األنجلذ لع يكػنػا بعيجيغ عغ صفا
، واالنيساك في السعاصي (ٕ)القدػة والغمطة والتدمط والعشففي ببلد الذام الحيغ كانػا يترفػن ب

وتغميطيا ، وتيػيغ  وااللتباس بالخيب والعبث في الخعايا واالستكثار بالمحات، والسبالغة في العقػبات
 ( .ٖدماء الخعية)

 ي األندلسالدلطة والعشف ورهانات اإلصالح ف: السبحث األول
 الدلطة والعشف السرطلح والسزسهن 

لع تكتِف الدمصة الدياسية في األنجلذ في التخمز مغ خرػميا بعقػبة القتل بل لجأت 
إلى أساليب قسعية وعقابية أخخػ مشيا :حد الخؤوس والُسثمة باألجداد ، وتقصيعيا وصمبيا والعبث 

ما تدبق ىحِه العقػبات ، األمخ الحؼ يكذف فييا ، ناـيظ عغ أساليب التعحيب القدخؼ التي عادًة 
عغ حجوث انتقال في الفكخ العقابي الدمصػؼ الحؼ أضحى يعتسج مثل ىحِه األساليب العقابية ضشًا أنَّ 
الدمصة والعشف يعسبلن عمى إعادة ىيبة الجولة والتأكيج عمى فخض قػتيا وسمصتيا عمى الجسيع 

ــيعة الجراسة البج لشا أّن نعخف ماذا يقرج بالدمصة كػنيا سمصة ال تقيخ. ولزخورة تقتزييا شب
 والعشف والرمب لغة واصصبلحًا .   
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/ )الدمصة( الديصخة والديادة والتحكع وجسعيا سمصات ،والدمصان ىػ  السبشى اللغهي لسفههم الدلطة
 . (ٗ)السمظ أو الػالي

/ ُيقرج بالدمصة ىػ كل ما يحجد سمػكًا ، أو رأيًا العتبارات  السبشى االصطالحي لسفههم الدلطة
خارجة عغ الؿيسة الحاتية لؤلمخ ، أو لمقزية السعخوضة ، وتصمق أيزًا عمى الذخز الحجة وىػ 

. ويقال أيزًا أنَّ الدمصة ىي السخجع  (٘)كل مغ يربح مرجرًا يعػل عميِو في رأؼ وعمع معيغ
أو الييئة القادرة عمى فخض إرادتيا عمى اإلرادات األخخػ بحيث تعتخف  األعمى الُسدمع لو بالشفػذ ،

اإلرادات األخخػ ليا بالؿيادة والفرل بقجراتيا وبحقيا في السحاكسة ، وإندال العقػبات لحلظ يػجب 
 .   (ٙ)احتخاميا وااللتدام بقخاراتيا

تعشيفًا فيػ ُمعشف والسفعػل / العشف كمسة مأخػذة مغ عشَف ُيِعشف  السبشى اللغهي لسفههم العشف
 .  (ٚ)ُمعشف ، والُعشف بالزع يعشي الذجة والسذقة والخخق باألمخ وقمة الخفق وىػ ضج الخفق

/ العشف ىػ كل سمػك يتزسغ معاني الذجة والقدػة والطمع السبشى االصطالحي لسفههم العشف
. كحلظ ُيعخف عمى أنَُّو  (ٛ)لياً والصػيان ، وعمى ىحا األساس فأنَّ العشف يكػن سمػكًا فعميًا أو قػ 

مسارسة القػة البجنية إلندال األذػ باألشخاص والسستمكات أو ىػ الفعل أو السعاممة التي تحجث 
.وقج تسخس عغ االستخجام السفخط لمدمصة  (ٜ)ضخرًا جدسانيًا أو التجخل في الحخية الذخرية

حػر دراستشا ، لحلظ عميشا  أنَّ والعشف ضيػر بعس العقػبات ومشيا عقػبة الرمب التي  ىي م
 نعخف ماذا ُيقرج بالرمب لغة واصصبلحًا .

/َصَمْب يرَمُب َصَمبًا ، والَرَمْب ما ُصَمَب مغ األرض ودك العطام  السبشى أللغهي للَرَلب  
ي َوأَلَُصمَِّبشَُّكْع فِ  كسا في قػلِو تعالى ﴿ (ٓٔ)واألصِصبلب استخخاج الػدك مغ العطام وَصَمبو َصَمباً 

 . (ٔٔ)﴾ ُجُحوِع الشَّْخلِ 
/ الرمب ىػ تعميق اإلندان مشترب القامة مسجود اليجيغ مشرػبًا عمى السبشى االصطالحي للَرَلب  

 (ٕٔ)خذبة كبيخة أو جحع نخمة أو شجخة ألجل تعحيبو وصمبو وقتمو شعشًا بالحخاب حتى يسػت مرمػباً 
 عقهبة الرلب في القرآن الكريم .

  -وردت كمسة صمب في القخآن الكخيع في أربعة مػاضع مختمفة مشيا :
إنسا َجَداُء الَِّحيَغ ُيَحاِرُبػَن َّللاََّ َوَرُسػَلُو َوَيْدَعْػَن ِفي اأْلَْرِض َفَداًدا َأْن : ﴿ قال هللا سبحانو وتعالى -ٔ

ْنَيا ُيَقتَُّمػا َأْو ُيَرمَُّبػا َأْو ُتَقصََّع َأْيِجيِيْع  َوَأْرُجُمُيْع ِمْغ ِخبلٍف َأْو ُيْشَفْػا ِمَغ اأْلَْرِض َذِلَظ َلُيْع ِخْدٌؼ ِفي الجُّ
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ورَد في تفاسيخ القخآن أنَّ سبب ندول ىحِه اْلية السباركة أنيا  .(ٖٔ)﴾ َوَلُيْع ِفي اْْلَِخَخِة َعَحاٌب َعِطيعٌ 
سو ويقاتمػن هللا ورسػلو ، وكحلظ قيل أنيا ندلت بحق السذخكيغ الحيغ لع يؤمشػا بخسالة اإلسبلم وتعالي

وىؤالء ىع ندلت بحق السفدجيغ الحيغ يدعػنَّ لشذخ الفاحذة والفداد وتخويع الشاس وإخافتيع 
ألمرػص قصاع الصخق، الحيغ يعخضػن لمشاس في القخػ والبػادؼ، ؼيغربػنيع أمػاليع، ويقتمػنيع 

. وىحِه  الجخائع ُتعتبخ مغ  (ٗٔ)ع بيا فتشقصع بحلظويخيفػنيع، ؼيستشع الشاس مغ سمػك الصخق التي ى
ومختكبيا ُيعتبخ محنب يجب معاقبتِو قتبًل وصمبًا إذا أرتكب جخيسة سخقة السال والقتل معًا ،  الحرابة

، أو ُيشفى السحنب مغ مكان إقامتِو إذا أخافَّ جل السحنب أنَّ سخق السال ال غيخوُتقصع أيجؼ وأر 
 . (٘ٔ)الشاس وأرىبيع

ْجِغ َأمَّا َأَحُجُكَسا َؼَيْدِقي َربَُّو َخْسًخا َوَأمَّا اْْلََخُخ َؼُيْرَمُب قال هللا سبحانو وتعالى : ﴿ -ٕ َيا َصاِحَبِي الدِّ
، أنَّ سبب ندول ىحِه اْلية السباركة أنَّ (ٙٔ)﴾الَِّحؼ ِؼيِو َتْدَتْفِتَيانِ  َفَتْأُكُل الصَّْيُخ ِمْغ َرْأِسِو ُقِزَي اأْلَْمخُ 

حبي الشبي يػسف عميو الدبلم أرادا أّن يختبخا عمسو فقرا عميو رؤيتيسا في السشام فقال ليسا أنَّ صا
مغ رأػ أنو يدقي ربو خسخا يعشي أنُو يدقي سيجه وىػ ممكيع ويكػن صاحب شخابو ، وأما اْلخخ 

جًا أنَّ حكع وىػ الحؼ رأػ أنَّ عمى رأسو خبدًا تأكل الصيخ مشو ؼيرمب فتأكل الصيخ مغ رأسو ، مؤك
 .(ٚٔ)هللا نافحًا بيع ال محال

ْحَخ قال هللا سبحانو وتعالى: ﴿ -ٖ َقاَل َآَمْشُتْع َلُو َقْبَل َأْن َآَذَن َلُكْع ِإنَُّو َلَكِبيُخُكُع الَِّحؼ َعمََّسُكُع الدِّ
 .(ٛٔ)﴾وِع الشَّْخِل َوَلَتْعَمُسغَّ َأيَُّشا َأَشجُّ َعَحاًبا َوَأْبَقىَفؤَلَُقصَِّعغَّ َأْيِجَيُكْع َوَأْرُجَمُكْع ِمْغ ِخبَلٍف َوأَلَُصمَِّبشَُّكْع ِفي ُجحُ 

القخآن أنَّ سبب ندول ىحِه اْلية السباركة أنيا ندلت لتيجيج فخعػن إلى الدحخة بعج ورَد في تفاسيخ 
قتع بسػسى، واتبعتسػه، وأقخرتع لو قبل أن  آذن  لكع بحلظ إيسانيع إذ قال  َ           فخعػن لمدحخة: أصج      ّ   َّ إن                   َّ                                      

ا مغ  م سكع الدحخ فمحلظ تابعتسػه، فؤلقصعغ  أيجيكع وأرجمكع مخالف ا بيشيا، يج  َ  َّ                                َّ                    ً           ً      مػسى لكبيخكع الحؼ ع                    
بل مغ الجية األخخػ، وألصمبش كع بخبط أجدادكع عمى جحوع الشخل، ولتعمسغ  أييا الدحخة       ِ ْ                         َّ                                       َّ             جية ور ج 

 . (ٜٔ)                            ً                   أيشا أنا أو رب مػسى أشج عحاب ا مغ اْلخخ، وأدوم لو
ِ َوَما َقَتُمػُه َوَما هللا سبحانو وتعالى : ﴿قال  -ٗ وَقْػِلِيْع ِإنَّا َقَتْمَشا اْلَسِديَح ِعيَدى اْبَغ َمْخَيَع َرُسػَل َّللاَّ

غِّ َوَما َقَتُمػُه تباع الطَّ َصَمُبػُه َوَلِكْغ ُشبَِّو َلُيْع َوِإنَّ الَِّحيَغ اْخَتَمُفػا ِؼيِو َلِفي َشظٍّ ِمْشُو َما َلُيْع ِبِو ِمْغ ِعْمٍع ِإالَّ إ
. مغ السعمػم أنَّ ىحِه اْلية السباركة ندلت بحق نبي  هللا عيدى عميو الدبلم ، إذ ضغ (ٕٓ)﴾ َيِقيًشا
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ُ        بل صمبػا رجبل شبيي ا بو ضش ا مشيع أن و  الشبي الييػد أنُو ُقتل وُصمَب ، لكشو لع ُيقتل ولع ُيرمب  َّ                  ً                
الييػد، ومغ أسمسو إلييع مغ الشرارػ، كميع واقعػن في                         َّ   َ  َْ ُ     عيدى عميو الدبلم . ومغ اد عى ق ت م و  مغ 

م ع  لجييع إال إتباع الطغ، وما قتمػه متيقشيغ بل شاكيغ متػىسيغ ي خ ة، ال ع  ِ ْ َ                                                         شظ وح        َ  ْ َ     (ٕٔ) . 
استشادًا لسا سبق يتزح مغ اْليات القخآنية السباركة التي ورد ذكخىا أنَّ الرمب ال يعشي 

يسػت السحنب أؼ أنَّ هللا سبحانو وتعالى لع يجعل عقػبة السػت فقط بل الصخيقة التي مغ خبلليا 
الرمب ىي جداء لكل مغ يختكب ذنب ، بل أنَُّو حجد الجخائع التي تكػن فييا عقػبة السحنب ىي 
الرمب .كحلظ يبجو مغ خبلل ما عخضو القخآن الكخيع مغ آياٍت قخآنية تخز عقػبة الرمب ، أنَّ 

ة مػغمة في القجم أؼ إلى عرخ فخاعشة مرخ القجيسة ، وأنَّ األمع ىحِه العقػبة تعػد إلى فتخة زمشي
األخخػ قج اقتبدت ىحا الشػع مغ العقػبات ونفحتو ضج السخالفيغ والسعارضيغ ليا إلى جانب تصبيقيا 

 عمى الستيسيغ جشائيًا .  
 -:مغ خبلل ما تقجم ُيبلحع أنَّ القخآن الكخيع حجد اتجاىيغ في تصبيق عقػبة الرمب ىسا 

االتجاه األول يسثمو التذخيع أو القانػن اْلليي الحؼ خَز عقػبة الرمب بسغ يحارب هللا ورسػلو 
وىؤالء ىع السفدجون في األرض ، وأنَّ كانػا مدمسيغ ، ذلظ أنَّ االنتساء إلى اإلسبلم ال يذفع لسغ 

العقاب مسا يدتؿيع  يدعى لئلضخار بؿيسِو فبل يجتسع اإليسان وضمع العباد في قمب مؤمغ وليحا كان
َوَلُكْع بِو أمخ الشاس ويشال مشُو استقخار السجتسع وصبلحو . ويتجدج ذلظ بقػل هللا سبحانو وتعالى: ﴿

 . (ٕٕ)﴾ ِفي اْلِقَراِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعمَُّكْع َتتَُّقػنَ 
االتجاه الثاني يسثمو القانػن الػضعي البذخؼ ، إذ قجم القخآن الكخيع ثبلث نساذج لتصبيق 
عقػبة الرمب اثشيغ مشيا تتعمق بسخالفة عقيجة الدمصة واالختبلف معيا في الخأؼ ، أما الثالثة فمع 

سجغ يػسف عميِو  ُيحجد القخآن الكخيع أسبابيا إال أنَّ الدياق القخآني ُيبيغ أنَّ سبب اتيام صاحبيَّ 
الدبلم لع يكغ سببًا عقائجيًا إذ كانػا عمى ديغ عامة السرخييغ بجليل أنَّ الشبي يػسف عميِو الدبلم 
دعاىسا إلى التػحيج ونبح عقيجة تعجد اْللية ، وربسا كانت األسباب التي ُسجشا ألجميا الخجبلن والتي 

 ية .         ُصمَب أحجىسا بدببيا لثبػت التيسة عميِو ألسباب جشائ
 عقهبة الرلب في األندلس قراءة في األسباب والدوافع .
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مسا الشظَّ ؼيِو أنَّ حكام األنجلذ كاَن ليع دوٌر كبيٌخ في بشاء الحزارة اإلسبلمية في 
األنجلذ ، األمخ الحؼ ال يسكغ أّن يشكخه أؼ باحث مشرف أو يغفل عشو ، لكغ في الػقت نفدو 

األنجلذ وبأسمػب عجواني بدمب إرادة الشاس وسجشيع والدعي نحػ ساىست الشخبة الحاكسة في 
إذالليع والتشكيل بيع ، وندع أرواحيع بأبذع صػرة ، واالستستاع بآالميع بحيث أضحى العشف في 
األنجلذ مطيخ مغ مطاىخ التعبيخ عغ قػة الدمصة والغصخسة الدياسية التي تجعل الحاكع األنجلدي 

 . (ٖٕ)عمى الخعيةيحذ بالعطسة واالستعبلء 
أنَّ الباحث في مػضػع الدمصة والعشف في األنجلذ يجج ثسة مقاربة تاريخية تتقاشع فييا 
تحميبلت: اجتساعية،نفدية ، ديشية وسياسية ، وتشاقزًا بيغ : السذخوع والبلمذخوع ، الحبلل والحخام 

غ تشاول ىكحا دراسات أو ، األخبلق وإلؤلخبلق، ناـيظ عغ تػاشؤ الكتابات التاريخية وابتعادىا ع
قزايا واالكتفاء بحكخ إشارات مقتزبة األمخ الحؼ أدػ إلى انجثار األحجاث التاريخية التي تخز 

، وىشا تكسغ صعػبة الخػض في ىكحا مػاضيع فأغمب مغ  (ٕٗ)السػضػع وشسذ معالسِو الحؿيؿية
كخ الحجث التاريخي ، تعخض لعقػبة الرمب ُذكخ في روايات تاريخية مقتزبة دون اإلسياب في ذ

إذ لع تدعفشا السادة الخبخية بسعمػمات كاؼية وذكخ ما ارتكبػه مغ مخالفات أدت بيع إلى ىحا السريخ 
السخوع . وىشا عميشا أنَّ نعخف ماىي األسباب والجوافع التي دفعت حكام األنجلذ الستخجام الدمصة 

ة مدتشبصة مغ الحػادث التاريخية التي والعشف وتصبيق عقػبة الرمب ، وفق نطخة تاريخية وتحميمي
 ُأتخحت عقػبة الرمب فييا كأجخاٍء عقابي ضج مغ ُيخالف تصمعات الحاكع وييجد عخشو  .

ذكخ أحج الباحثيغ أنَّ ىحا الشػع مغ العقػبات )الرمب( واالستخجام السفخط لمعشف يرجر مغ  -ٔ
ي لحطة ما إلى شخرية عجوانية شخريات سادية ُتعاني مغ اضصخابات نفدية أو عقمية تتحػل ف
، مخالفًا بحلظ رأؼ ابغ خمجون  (ٕ٘)تستاز بالذخاسة وضمع اْلخخيغ ، غيخ آبية أو مكتخثة لحياة الشاس

الحؼ يعتقج أنَّ العشف ندعة شبيعية إذ قال : )) ... ، ومغ أخبلق البذخ فييا الطمع والعجوان بعٍس 
 :سا قالامتجت يجه إلى أخحه إال أّن يرجه وازع ، كعمى بعس فسغ امتجت عيشو إلى متاع أخيِو فقج 

 . (ٕٙ)(( والطمع مغ شيع الشفػس فإن تجج  ذا عفة فمعمة ال يطمع))
تجفعو الحكام والجولة بسا وفي ىحا اإلشار أكج ابغ خمجون أنَّ العجوان الحؼ يحجث في السجن 
ّ                        ؾبزػا عمى أيجؼ مغ تحتيع مغ الكافة أن  يستج بعزيع عمى بعس أو  يعجو عميو فيع مكبػحػن                                    

. وىشا يتزح وبسا اليجع مجاٍل  (ٕٚ)بحكسة القيخ والدمصان عغ التطالع إال إذا كان مغ الحاكع بشفدو
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لمذظ أنَّ مسارسات الحكام ىي مغ تجفع الخعية لمتسخد والخخوج ضج الصبقة الحاكسة التي سمبت 
حقػق الشاس فأجبختيع عمى رفس الطمع والصػيان الحؼ ألَع بيع مغ خبلل مسارسات الدمصة الحاكسة 

وجػدىا أو كيانيا الدياسي ، مدتخجمة  فتمجأ ىحِه الدمصة لكبح جساح كل مغ يخخج عمييا أو ييجد
 الدمصة والعشف لتثبيت أركانيا بحجة اإلصبلح والسحافطة عمى ىيبة الجولة . 

انصمقت الدمصة الحاكسة في األنجلذ الستخجام العشف واتخاذ عقػبة الرمب أو غيخىا مغ  -ٕ
عقػبة وُشبقت بحق العقػبات بحق كل مغ يحاول الشيل مغ ىيبة الجولة مغ مبجأ كمسا اشتجت ال

السخالفيغ ، أبتعج الشاس عغ الجخيسة وعَع األمغ واألمان ، وكمسا خفت العقػبة زاد اإلؾبال عمييا 
وانتذخت الجخيسة وضعَف األمغ وقمت ىيبة الجولة ، لحلظ نجج حكام األنجلذ قج بالغػا في تصبيق 

قيجة ، أو بحق مغ يتجخأ أّن ييجد الدمصة والعشف وأصجروا العقػبات بحق مغ يخالفيع في الفكخ والع
 كيانيع الدياسي .

لجأ بعس حكام األنجلذ إلى ضمع الخعية والفتظ بيع قاشعيغ الصخيق عمى كل مغ يحاول  -ٖ
الشيػض عمييع أو الشيل مشيع ، تجفعيع عقميتيع وسمػكياتيع التي ىجفت إلى تحقيق مرالحيع 

صق اإلنداني والعقبلني . وخيخ مثال عمى ذلظ ما وشسػحاتيع وغاياتيع الذخرية ، غيخ مباليغ لمسش
بطمع  ، (ٕٛ)م (ٕٔٛ-ٜٙٚه/ ٕٙٓ -ٓٛٔالحـكــــع بغ ىذام السمقب بالحكع الخبـــــزي)قام بو األميخ 

 الخعية والفتظ بيع ال سيسا ثػار ـيجة الخبس التي سشتصخق ليا في قادم الكبلم .
وؾيع التدامح والمجػء إلى العشف واستخجام  ابتعاد بعس حكام األنجلذ عغ تعاليع اإلسبلم ،-ٗ

عقػبة الرمب كػسيمة إلرىاب الشاس وتجديج قػة الدمصة. األمخ الحؼ أشار إليو الفؿيو أبػ بكخ 
قائبًل : )) العجب مغ السمظ الحؼ يغزب عمى عاممو إذا خالف أمخه ، ثع ال يخاف  (ٜٕ)الصخشػشي

 . (ٖٓ)ىػ مغ غزب ربِو عشج مخالفتو إياه((
تأثخ حكام بشي أمية في األنجلذ بالؿيع البجوية التي تختكد عمى الكبخياء والعربية القبمية  -٘

واالعتجاد بالشدب ، والمجػء إلى مشصق القػة ، واالبتعاد عغ قػة السشصق ، األمخ الحؼ ساعج عمى 
الحجود ، انتذار السطاىخ الدمبية كالعشف والتدمط والصػيان الحؼ شال الخعية وألَع بيع فصُبقت 

 . (ٖٔ)وُقصعت الخؤوس وُصمبت األجداد كسحاولة مشيع لتجعيع سمصانيع والحفاظ عمى ُكخسي الحكع
أحيانًا يذعخ الحاكع السدتبج في لحطة ما أنَُّو أكثخ مغ مجخد إندان حيغ يتسكغ مغ فخض نفدو  -ٙ

ػرًا عاليًا في ، ومغ جعل اْلخخيغ أدوات شيعة تصيع رغباتِو وتصمعاتو األمخ الحؼ ُيعصيو شع
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، ويشصبق ذلظ عمى حكام األنجلذ  (ٕٖ)الغصخسة والتكبخ ويجعمو يذعخ بشذػة الدمصة وأبية السمظ
 السيسا مغ اشتيخ مشيع بالقػة والجخأة والحدم  .

لعلَّ الستأمل في مػضػع الدمصة والعشف في األنجلذ يجج ثسة بػٍن شاسع بيغ مؤسدة الدمصة  -ٚ
الحاكع الطالع السدتبج ، وبيغ مؤسدة القزاء التي تحكع بالعجل اإلليي القسعية التي يتحمى بيا 

 بعيجًا عغ ضمع اإلندان واإلجحاف بِو . 
 سزعهم والتهظيف الدياسي السشذهدعقهبة الرلب في األندلس بين اإلصالح ال: السبحث الثاني

بأمػر الجيغ إذ مغ ُتعج خصة القزاء مغ أعطع الخصط في األنجلذ وأجميا ، نطخًا الرتباشيا 
خبلليا تتجدج قاعجة األمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ ، فزبًل عغ كػنيا تسثل مخجعًا ىامًا 
لسختمف األحكام الذخعية الستعمقة بأمػر الحياة ، لحلظ احتمت ىحِه الخصة مكانة ىامة في الستخيل 

 .   (ٖٖ)األنجلدي ونالت احتخاموِ 
في الفكخ الدمصػؼ جاء مغ مشصمق تأديبي وإصبلحي ، أنَّ اليجف مغ مذخوعية العقػبة 

ذلظ ألنَّ الحكسة مغ وراء مذخوعيتيا تتسثل في إقامة الحجود ، وزجخ الشاس وردعيع عغ اقتخاف 
الجخائع وإذا كان فقو التذخيع أو اإلحكام في األنجلذ يختمف بحدب األوقات والشطخ إلى الدبلشيغ 

، وال نخيج ُنديب في الحجيث عغ  (ٖٗ)د ، وإنكار التياون بتعصيميافأنَّ الغالب عمييا إقامتيع لمحجو 
مؤسدة القزاء في األنجلذ ، ألنَّ ما يخز دراستشا ىػ الرمب الحؼ ُأستخجم كعقػبة رادعة ضج 
ُكل مغ ييجد كيان الحاكع األنجلدي ويعبث في ىيبة الجولة ، لحلظ سشتحجث عغ مغ أشالتو ىحِه 

 صادرة مغ الدمصة الحاكسة . العقػبة وراح ضحية إلحكام
مغ خبلل سياق الحػادث التاريخية التي تخز عقػبة الرمب في األنجلذ يتزح أنَّ ىحِه 

 .  كعقػبة لجخيسة الحخابةالعقػبة استخجمت كخادٍع تأديبي ألسباٍب سياسية ، وفكخية وعقجية ، أو 
 الرلب ألسباب سياسية . -3

ة ومشيا تصبيق عقػبة الرمب إذ وضفت ىحِه العقػبة شيجت ببلد األنجلذ أحكاٍم قدخية عشيف
عمى أنيا وسيمة إلصبلح الخعية بيجف السحافطة عمى ىيبة الجولة، حيث ُقــتل زياد بغ عسخو 

، بالرمب وذلظ لتقجيسِو السداعجة والــــعػن لمقػات العدكخية التي كانت ُتحاصخ مجيشة (ٖ٘)المخسي
، لغخض اإلشاحة ببخبخ السغخب إذ انقصعت السؤن  (ٖٚ)لـــقذيخؼ ، بؿيادة بـــمـج بغ بــذخ ا(ٖٙ)سبتو
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واألقػات عغ جير بمج ومغ معو فاستغاث بعخب األنجلذ ، وتقاعذ صاحب األنجلذ عبج السمظ 
، لخػفِو عمى سمصانو مغ قػات بمج ، فمسا شاع خبخ االستغاثة فأغاثيع زياد بغ عسخو (ٖٛ)بغ قصغ

العجد الحخبية ، فمسا بمغ ذلظ عبج السمظ ؾبس عمى زياد وأتيسو المخسي بسخكبيغ مذحػنيغ بالسؤن و 
 . (ٜٖ)بتحخيس الجشج عميِو فزخبو سبعسائة سػط ، وقصع عشقو وصمبو وصمَب عمى يدارِه كمب

كسا ُقتل عبج السمظ بغ قصغ مغ قبل الػالي بمج بغ بذخ إذ اشتكت الخعية مغ ضمسِو وجػرِه 
م،برحخاء ٓٗٚه/ٖٕٔغ التدعيغ مغ العسخ فُقتل وُصمب سشة فُؿبس عميِو وىػ شيُخ كبيخ ،وقج بم

،وصمبػا عغ يسيشو خشديخًا وعغ يداره كمب وأقام شمػه عمى جحعو إلى أّن سخقو (ٓٗ)ربس قخشبة
مػاليِو في الميل وغيبػه وأشمق عمى السكان مرمب أبغ قصغ ولسا وليَّ أبغ عسو يػسف بغ عبج 

عبج السمظ وبشا ؼيِو مدججًا ندب أليِو وُسسيَّ مدجج أميو الخحسغ الفيخؼ أستأذنو أبشو أمية بغ 
.وفي ىحا اإلشارعميشا أنَّ النغفل الرخاع الجائخ بيغ البمجييغ الحيغ (ٔٗ)وانقصعت عشو تدسية السرمب

يسثميع عبج السمظ، والذامييغ الحيغ يسثميع بمج وما ليحا الرخاع مغ دور كبيخ في إذكاء العجاوة بيغ 
 عبج السمظ بغ قصغ وبمج بغ بذخ.   
يخ عبج م ، ضج األمٔٙٚه/ٗٗٔسشة  (ٖٗ)في شميصمة (ٕٗ)ثار ىذام بغ عخوة الفيخؼ 

، فأراد األميخ إنياء ىحِه الثػرة وجيد جيذًا (ٗٗ)م (ٚٛٚ-٘٘ٚه /ٔٚٔ -ٖٛٔ)الخحسغ الجاخل 
كبيخًا وحاصخ ؼيو الثائخ ىذام بغ عخوة وضيقَّ الخشاق عميِو فسال ىذام إلى الرمح وأعصاُه أبشُو 

فعاَد إليِو األميخ أفمح رىيشة فأصصحبُو األميخ ورجع إلى قخشبة ، ثع عاد ىذام وخمع األميخ الجاخل 
وشجد الحرار ، ثع قاَم بقتل أبشو أفمح ورمى بخأسو إلى أبيِو ىذام بػاسصة السشجشيق ، ورحل إلى 

م ، إلى أّن ُألقيَّ الؿبس عميِو ٗٙٚه/ٚٗٔقخشبة دون الطفخ بيذام ، واستسخ بسصاردتو إلى سشة 
. وتججر اإلشارة  (٘ٗ)ب أجدادىعوعمى أتباعِو فجيَء بيع بالدبلسل فأمخ الجاخل بقصع رؤوسيع وصم

أنَّ األميخ عبج الخحسغ الجاخل لع يكتِف بقصع رؤوس الثػار وإنياء حياتيع ، وإنسا أراد التذفي بيع 
واالستستاع بسشطخ األجداد السرمػبة ، لُيححر كل مغ تدػل لو نفدو بالخخوج عميو ، أو اإلشاحة 

ة متشاـية اليقخىا اإلسبلم ، إذ كان بإمكان األميخ بو فأنَّ مريخه سيكػن كيحِه األجداد . وىحِه شج
 أنَّ يعاقبيع عقػبة أقل مغ ذلظ، أو يعامميع بالخفق ويرفح عشيع ويكدب ودىع ولكشو لع يفعل .
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جاء في الخواية التاريخية أنَّ سميسان بغ عبج الخحسغ بغ معاوية ، عحَب وقتل وصمَب والي 
 .  (ٚٗ)أنتدائِو عمى أخيِو ىذام بغ عبج الخحسغ ، بدبب (ٙٗ)شميصمة السجعػ غالب بغ تسام

،  م(ٕٔٛ-ٜٙٚه/ٕٙٓ -ٓٛٔ)تعخض سكان قخشبة خبلل حكع األميخ الحكع بغ ىذام 
م ، وقج سبق ٚٔٛه/ٕٕٓإلى إبادة جساعية بدبب ؾياميع بثػرة عارمة ُعخفت بثػرة الخبس سشة 

غ الشاقسيغ عمى األميخ الحكع م  أنَّ قاِم مجسػعة مٗٓٛه/ٜٛٔؾيام ىحِه الثػرة وتحجيجًا سشة 
بسحاولة لئلشاحة بِو ، تدعسيع كل مغ : أبػ كعب بغ عبج البخ ، يحيى بغ مزخ ومدخور الخادم ، 
وأتفق الجسيع عمى أْن يثػروا عمى األميخ ويدتبجلػنو فػقع اختيارىع عمى شخز ُيجعى دمحم بغ 

طاىخ بالقبػل ، ثع غجر بيع وأفذى سخىع القاسع وقخروا أّن يكػن زعيسًا ليع فعخضػا األمخ عميِو فت
وتقخب إلى األميخ بجمائيع فأمَخ الحكع بالترجؼ ليع وإنياء خصخىع فُألقيَّ الؿبس عمييع وِعحبػا 
عحابًا شجيجًا وقتل األميخ أثشيغ وسبعيغ رجبًل مشيع عمساء وفقياء ووجياء وصمبيع عمى باب 

 . (ٛٗ)قرخهِ 
كحلظ ؾبَس رجال األميخ الحكع عمى ستة مغ أعبلم قخشبة فقتمػا جسيعا وُصمَب كل مغ :  

، فثار أىل الخبس وشيخوا الدبلح  (ٜٗ)يحيى بغ نرخ اليحربي ومػسى بغ سالع الخػالني وولجهِ 
 . (ٓ٘)بػجو األميخ ودارت الحخب بيشيع وبيغ جشج األميخ وانتيت بإشاعتيع وخزػعيع لؤلميخ الحكع

م ، أوقع ٙٓٛه/ٜٔٔدمع سكان شميصمة مغ بصر األميخ الحكع وضمسو ففي سشة لع ي
األميخ الحكع بأىل شميصمة وؾيعة كبخػ بعج أّن أعج ليع وليسة وأدخميع في قرخِه عذخة بعج عذخة 
وضخَب  رقابيع حتى مؤل بيع حفخة عطيسة كانت داخل القرخ ، حيث ُقتلَّ سبعسائة رجل وقيلَّ ألف 

حتى أنَّ رجبًل أتى فخأػ بخار الجم يرعج مغ القرخ  فقال : )) ىحا وهللا بخار الجم ال ومائتي رجل 
وقج ذكخ ابغ الخصيب ىحِه  (ٔ٘)بخار الصعام يا أىل شميصمة ُقتَل وهللا أشخافكع وخياركع وفقياؤكع((

. مسا  (ٕ٘)الحادثة مؤكجًا أنَّ عجد القتمى خسدة آالف وثبلثسائة رجل فبلنت بعج ذلظ صػلت شميصمة
الشظ ؼيو أنَّ ىحا الخقع مبالغ ؼيو ألن لػ كان فعبل ىؤالء مغ الثػار لكانػا قج أوقعػا باألميخ الحكع 

 وتخمرػا مشو .
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واجو سكان قخشبة السريخ نفدو الحؼ ألعَّ بدكان شميصمة إذ عسَج األميخ الحكع باإليقاع 
رجل وىع مشكديغ ، إذ ُيحكخ أنَّ  بأىل قخشبة فقصع رؤوس السشاوئيغ لو ، وصمَب مشيع ثبلثسائة

 . (ٗ٘)إلى آخخ الخصيف مع ضفة الشيخ (ٖ٘)جحوع الرمب  امتجت مغ باب القشصخة
تدايج ضمع األميخ الحكع لمخعية وساءت أحػال الشاس جخاء السعاممة الديئة التي كان ُيعاني 

كع ، فترجػ م بثػرة عارمة ضج األميخ الحٚٔٛه/ٕٕٓمشيا سكان قخشبة ، حيث خخج الشاس سشة
ليا األميخ بكل جخأة وحدم وتعامل مع الثػار بقدػة متشاـية فُقسَع الثػار بػسائل وحذية حتى تسكغ 
رجال الحكع مغ إنياء الثػرة والقزاء عمى الثػار فُألقيَّ الؿبس عمييع وجيء بيع إلى األميخ الحكع 

جَخ عجد كبيخ مغ سكان فأمخ باصصفافيع وصمب مشيع ثبلثة آالف رجل مغ أشخاف السجيشة فيا
 . (٘٘)قخشبة فخارًا بحياتيع

تأسيدًا عمى ما تقجم أن األميخ الحكع وضَف سمصتو وأجاز لشفدِو استخجام العشف والذجة 
لسػاجية الخعية والقزاء عمى أؼ محاولة تيجف الشيل مشو ، أو اإلشاحة بِو فبجاًل مغ أّن يدتسع 

كميع بيجوٍء وتعقل ، لجأ إلى استخجام الدمصة والعشف لسذاكل الخعية ويشطخ في قزاياىع ويحل مذا
ضشًا مشُو أنَّ القسع وإندال العقػبة وصمب األجداد ىػ الحل األمثل لمسحافطة عمى ىيبة الجولة ، 

 وإصبلح الػضع .          
ه / ٕ٘ٚ-ٖٕٚبغ دمحم بغ عبج الخحسغ ) م ، واجو األميخ السشحرٚٛٛه/ ٕٗٚفي سشة 

، وشخز  (ٚ٘)، تيجيجًا لحكسو قام بِو بعس السشاوئيغ ومشيع عسخ بغ حفرػن  (ٙ٘)م(ٛٛٛ-ٙٛٛ
ُيجعى عيذػن ، فأما ابغ حفرػن فقج خخج األميخ بجيٍر كبيخ حاصخه وضيقَّ الخشاق عميِو ، ثع 

، وبيا عيذػن فأقام عمييا محاصخا ليا ومزيقا عمى أىميا، إلى أْن نبحوا (ٛ٘)أنتقل عشُو إلى  أرجحونة
أىمو، وسمسػه لجير األميخ، الحؼ ؾبس عمى عيذػن وأصحابو وضفخ أيزا بسجسػعة عيذػنا و 

ُتقجر باثشيغ وعذخون رجبًل مشيع : حخب، وعػن، وشالػت، وجيَء بيع إلى األميخ ُأسارػ، ؼبعثيع 
إلى قخشبة، وأمخ بقتميع وصمبيع جسيعًا ، وصمب مع عيذػن في الخذبة خشديخًا عغ يسيشو وكمبًا 

وكان الدبب في ذلظ أن عيذػنا كان يقػل: ))إذا ضفخ بي األميخ فميرمبشي وليرمب  عغ يداره .
، أؼ أنَُّو كان يثق بشفدو في القتال معتسجًا  عمى إمكانياتو  (ٜ٘)عغ يسيشي خشديخا وعغ يدارؼ كمبا((

ي العدكخية، فمسا يأسَّ األميخ السشحر مغ اإلمداك بِو ، دس إلى بعس أىل أرجحونة بأن يتحيل ف
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أخح عيذػن فأجابو البعس ووعجوه بأخحه. فمسا كان في بعس األيام دخل بيت أحجىع بغيخ سبلح، 
 .(ٓٙ)وقج استعج لو بكبل فأوثق بو وبعث بو إلى األميخ السشحر

م ُقتَل شخز ُيجعى إسحاق كان مغ رجال الثائخ عسخ بغ حفرػن ٜٓٓه/ ٕٚٛفي سشة 
شاس : غخرتشي يا إسحاق حيث قال لو صاحبُو ىحِه  وُصمَب ىػ وصاحبُو وفييسا جخػ السثل في ال

 . (ٔٙ)العبارة وىػ يخفع في الخذبة
وبالعػدة إلى الثائخ عسخ بغ حفرػن الحؼ ىجد حكع األمػييغ في األنجلذ حيث استسخت 
ثػرتو ىػ وأوالدِه اثشان وخسدػن سشة ، إذ لع يتسكغ األميخ السشحر وال األميخ عبج هللا الشيل مشُو 

، مدؤولية القزاء (ٕٙ)م(ٜٔٙ-ٕٜٔه/ ٖٓ٘-ٖٓٓثػرتو ، لحلظ تحسل عبج الخحسغ الشاصخ)وإنياء 
، بعج أنَّ خاض سمدمة مغ السعارك والحخوب الصاحشة مع أبغ حفرػن (ٖٙ)عمى ىحِه الثػرة بالكامل

وأوالدِه انتيت بعج ثبلثيغ سشة بعقج صمح بيغ الصخفيغ ، إذ عيَج الشاصخ بأّن تكػن الحرػن التي 
ة أبغ حفرػن والبالغ عجدىا اثشان وستيغ حرشًا ممكًا لو وتحت سيصختِو شخط أن يحكسيا باسع بحػز 

األميخ  عبج الخحسغ الشاصخ لحلظ ساد اليجوء بيغ الصخفيغ ،وألتدم ابغ حفرػن بيحا الرمح حتى 
 .  (ٗٙ)مٜٚٔه/ٖ٘ٓوفاتِو سشة 

حفرػن أنتيى خصخ ثػرتو تأسيدًا عمى ذلظ يبقى التداؤل السصخوح ىل أنَّ بسػت عسخ بغ 
عمى حكع األمػييغ في األنجلذ؟ لئلجابة عمى ذلظ فأنَّ ال مشاص مغ القػل بالخغع مغ مػت عسخ 
بغ حفرػن إال أنَّ خصخ ثػرتِو ضل مدتسخًا ، وقج حكَع  أوالدِه مجنًا وحرػنًا بتفػيس مغ والجىع ، 

، فكاِن جعفخ يحكع في قمعة (٘ٙ)قوبإقخاٍر ليع مغ األميخ عبج الخحسغ الشاصخ عمى تمظ السشاش
، التي حكسيا بقػة.  (ٛٙ)، وسميسان في مجيشة أبحة (ٚٙ)، وعبج الخحسغ في حرغ شخش (ٙٙ)بخبذتخ

وتججر اإلشارة أنَّ سميسان أشتيخ بالبدالة وثار عمى أبيِو عسخ وحاربو وسمط عميِو سيفِو وجخحو في 
 . (ٜٙ)إحجػ السػاجيات التي جخت بيشيسا

لع يصل العيج بأبشاء عسخ بغ حفرػن إذ ُقتل جعفخ عمى يج جساعة مغ أنرار والجِه ،  
م ، وتدعع الثػرة معتسجًا عمى قػتيع وعمى حرانة ٕٜٓه/ٖٛٓوولػا أخػه سميسان مكانو سشة 

، ودخل في حخب مع قػات األميخ عبج الخحسغ الشاصخ الحؼ تسكغ مغ القزاء عميِو سشة (ٓٚ)بخبذتخ
م، بعج أّن استصاعت قػات الشاصخ ٕٜٚه/ٖ٘ٔ، وأستدمع أخػه حفز في سشة م ٕٜٙه/ٖٗٔ
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، ومسا ال شظ ؼيِو أنشا لدشا (ٔٚ)مٕٜٙه/ٖٗٔتزييق الخشاق عميِو وإجباره عمى االستدبلم سشة 
برجد الكتابة عغ ثػرة عسخ بغ حفرػن وأوالدِه بقجر ما ييسشا مريخىع ، إذ أكجت الخوايات 

م ، وُمثَل بجثتِو بعج ٕٜٙه/ٖٗٔغ عسخ بغ حفرػن ُألقيَّ الؿبس عميِو سشة التاريخية أنَّ سميسان ب
مقتمِو وُشعَغ بجدجِه وُقصعت يجاه ورجبله وُرفعت جثتِو عمى خذبة كبيخة وُعمقت في باب الدجة 

 . (ٕٚ)بقخشبة
م ُألقيَّ الؿبس عمى الخامي السعخوف أبي نرخ الحؼ ذاعت شيختو ٕٜ٘ه/ ٖٖٔفي سشة 

ائخة بيغ عسخ بغ حفرػن وجير األميخ عبج الخحسغ الشاصخ فُأمدَظ بِو وُصمب ، ثع في الحخب الج
. وندتجل مغ ذلظ  (ٖٚ)رُمَي بالشبل حتى ُأصيبت جػارحِو وبقَي مرمػبًا عمى الجحع أيامًا ثع ُأحخق 

أنَّ انتياك حرل عمى حخمة السيت مغ خبلل التسثيل بجثة أبي نرخ والتعجؼ عمييا األمخ الحؼ 
 ما أقخه اإلسبلم وجاء بو مغ تعاليٍع تؤكج عمى حخمة السيت وعجم السداس بِو . يخالف

م أمخ الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ بشبر قبخؼ عسخ بغ حفرػن ٕٜٛه/ٖٙٔفي سشة 
وأبشو حكع فكذفت قبػرىسا وُأشيَج الفقياء ومغ معو كيف تع دفشيسا عمى السديحية فألؿيا مجفػنيغ 

غ لحػدىسا وُأتيَّ  بيسا إلى باب الدجة في قخشبة فخفعت في جحوٍع عالية عمى ضيػرىسا فاستخخجا م
إلى جشب سميسان بغ عسخ وضمت األجداد معمقة لسجة خسدة عذخ سشة وبعجىا فاَض الشيخ وذىبت 

. مغ ىحا السشصمق يتزح أنَّ الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ ، تعامل مع ىحِه الثػرة بسشتيى  (ٗٚ)الجحوع
ة وأنَُّو لع يخاعي حخمة السػتى ، وبعسمِو ىحا خالف الجيغ اإلسبلمي ، وتعاليسو التي القدػة والذج

تػصي بحخمة السػتى وعجم التعخض ألجدادىع ، ولعمَّي لع أجج مبخرًا أو عحرًا لمؿيام بسثل ىحا العسل 
 شاضخيغ .                 إال االستئشاس بسشطخ األجداد السرمػبة  والتذفي بيا لتقخ بيا العيػن ، ولتكػن عطة لم

لع يتػاَن الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ بسعاؾبة جشػده الحيغ أتيسيع بالتخاذل يػم الخشجق سشة 
م ، حيث شبَق بحقيع عقػبة القتل والرمب ناكخًا سابق انتراراتيع وصػالتيع في ٜٛٗه/ٕٖٚ

نار غزبِو عمييع ، وأمخ  مياديغ الحخب غيخ آبيًا لتػسميع متجاىبًل استعصافيع إياه حيث صبَ 
بالؿبس عمى عذخة مغ وجػه فخسان الجشج الحيغ سارعػا االنيدام يػم الخشجق سساىع ، وأمخ 
بإعبلئيع فػق الخذب بعيشيا ، فتػالىع األشخاط لحيشيع وشجوىع مرمبيغ بأعالييا فسثمػا لمحيغ بجارىا 

وسبًا ليع وتعخيفًا بحيجتيع عشو يػم يدتغيثػنو ويدتخحسػنو ويدتقيمػنو ، وىػ يدداد عمييع غيطًا 
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. وقج عحَب الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ ىؤالء الجشج ومثَل بيع وشيخىع أمام العامة  (٘ٚ)حاجتو إلييع
بة في نفػس الخعية السيسا في نفذ كل مغ تدػل لُو نفدو الؿيام بسثل ىحا العسل  ليجخل الـخ

 ثث السػتى .متشاسيًا نيي الذخيعة اإلسبلمية عغ التسثيل بج
الحؼ ُرفع  (ٙٚ)كحلظ أمخ الخميفة الشاصخ بقتل وصمب شخز يجعى فختػن بغ دمحم الصػيل 

عمى جحع ، وقُصع لدانو ووقف الشاصخ عميو قبل أّن ُيصعغ مسعٍغ الشطخ إليِو شامتًا بِو ، سابًا لُو ، 
غ براٍق ودٍم ؼبرقو وفختػن يفيع ذلظ ويتستع بكبلٍم مغ غيخ لدان يؤديِو ، ثع جسع ما في ؼيِو م

عمى الشاصخ فعجَب الشاس عمى شجاعتو وقػة نفدو األمخ الحؼ أغزَب الخميفة الشاصخ وجعمُو 
 . (ٚٚ)يرب نار غزبو عميو فأشار بيجِه لُيصعغ

شيجت ببلد األنجلذ تجىػرًا كبيخًا في األحػال الجاخمية وتحجيجًا بعج سيصخة الحاجب عبج 
خبلفة ، ونقَع الشاس مغ سياستِو واضصياده ليع فكُثَخ مشاوئيِو وثاروا عمى مقاليج ال (ٛٚ)الخحسغ ششجػل

. وىشا نجج ثسة  (ٜٚ)عميِو بثػرة كبخػ، وألقػا الؿبس عميِو وُعِحبػه عحابًا شجيجًا ثع ُصمبػه تذؽيًا بوِ 
تحػل واضح في الدمصة العقابية ؼبعج أنَّ كانت مؤسدة الدمصة ىي مغ تعاقب الخعية ، أصبَح 

الخعية ىي مغ تعاقب أصحاب الدمصة والقخار حيث أنَّ الثائخ دمحم بغ ىذام بغ عبج العكذ 
كان مغ الخعية قاد ثػرة كبخػ ضج الخبلفة األمػية في األنجلذ وتسكغ مغ الديصخة عمى  (ٓٛ)الجبار

 مقاليج األمػر ومعاؾبة عبج الخحسغ ششجػل وإنياء تدمط العامخييغ عمى مقاليج الحكع في األنجلذ .
م ، وكان فقييًا متقشًا ورعًا ، ُيقخأ عميِو ٓٔٓٔه/ٔٓٗكحلظ ُقتَل أحسج بغ دمحم بغ وسيع سشة 

الحجيث فإذا مخ القارغ بحكخ الجشة والشار بكى . ضفَخ بِو أىل شميصمة وعحبػه وحيشسا أرادوا صمبو 
ويقػل  قال : ))كان ذلظ في الكتاب مدصػرًا (( ، وجعل يقخأ سػرة يذ وىػ عمى خذبة الرمب 

 . (ٔٛ)لخامي الشبل : )) نكب عغ وجيي(( حتى سقط مغ الخذبة ووافق دماغو حجٌخ فسات
لعقػبة القتل والرمب  (ٕٛ)كحلظ تعخَض القاضي أبػ بكخ بغ يحيى بغ عبج الخحسغ بغ وافج

، رغع تػليو ميسة القزاء والربلة في عيج حكع الخميفة ىذام السؤيج ، فأحـــــــــــــتَل مكانة ميسة فمسا 
، عمى ىذام السؤيج اختفى ابغ وافج مجة مغ  (ٖٛ)تـــــــــغمب البخبخ وسميسان بغ الحكع السمقب بالسدتعيغ

فصخحػه عمى األرض وعشفػه وتمػه عمى وجيِو وجخوِه إلى باب  الدمغ ، لكغ البخبخ ضفخوا بِو وأمدكػه
القرخ راجبًل حاؼيًا مكذػف الخأس بادغ الرمعة ، وما عميِو إال قسيرُو وِعسامتُو في رقبتِو يقتادونُو 
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بيا مختخقيغ بِو الذػارع والشاس تتقصع قمػبيع عميِو ، وال يغشػن عشُو شيئًا والبخبخ يشادوَن عميِو ىحا 
قاضي الشرارػ ُمدبب الفتشة ومعصي السذخكيغ حرػن السدمسيغ عمى ذلظ رشػة ، وىػ ال  جداء

يتخك الخد عمييع والتكحيب ليع ،فُأدخلَّ عمى السدتعيغ وىػ بيحِه الحالة فأكثَخ في تػبيخِو وأمخ 
غ قبل برمبُو وىَع بحلظ فُأحزَخ لمرمب والبخبخ يشتطخون تشفيح العقػبة ، فتخادفت الذفاعات ؼيِو م

بعس الفقياء والعمساء فذفعػا لو وُرفَع  الرمب عشُو والُسثمة ؼيِو ، فسكَث في سجشِو إلى أّن مات سشة 
 .   (ٗٛ)مٗٔٓٔه/ ٗٓٗ

تجىػرت أحػال  األنجلذ وساء وضعيا ، وضعفت مؤسدة الخبلفة، وكثخت السؤامخات 
عمى يج صبييغ مغ  م ،ٙٔٓٔه/ ٚٓٗسشة  (٘ٛ)والفتغ واالغتياالت فقج أُغتيل عمي بغ حسػد

، وأّن كان أبغ بدام يحكخ أنَّ ثبلثة مغ الرقالبة ىع مغ أغتالػا عمي بغ حسػد ونفحوا  (ٙٛ)الرقالبة
القتل بِو بعج أّن أغمقػا  الحسام عميِو وُقتل داخل الحسام ، وؾبس عمييع وعِحبػا عحابًا شجيجًا ثع ُقتمػا 

 . (ٚٛ)صمبًا 
بالحاكع لمديصخة عمى مقاليج الحكع ، لكغ قج تفذل ىحِه وقج ُتجبخ بعس السؤامخات لئلشاحة 

السؤامخات ويشجػ الحاكع ويقع الستآمخون في ؾبزة الحاكع فيشتقع مشيع ويفتظ بيع ؼيعحبػا ويرمبػا ، 
م ، ٜٜٓٔه/ٖٜٗسشة  (ٛٛ)وخيخ مثال عمى ذلظ أنَّ مؤامخة دبخت لقتل عبج السمظ بغ ىحيل بغ رزيغ

تآمخيغ وىع صيخه عبيج هللا القائع ، وأبشو وعحبػا عحابًا شجيجًا فقصعت لكشيا فذمت وُؾبَس عمى الس
 .  (ٜٛ)يجؼ ورجمي عبيج هللا وُسسمت عيشاه وُصمب ، أما أبشو فاكتفى بقصع رجمو وأخمى سبيمو

-ٖٗٔٔه/ٜٖ٘-ٖٚ٘م أفزى األمخ إلى األميخ تاشفيغ بغ عمي )ٖٗٔٔه/ٖٚ٘سشة 
، فػاجو خصخ دعػة السػحجيغ وأشتبظ معيع في معارٍك ، وتقمج أمخة جير السخابصيغ  (ٜٓ)م(٘ٗٔٔ

وحخوٍب ُىدَم فييا جير تاشفيغ ، إذ سيصخ السػحجون عمى أرجاء كبيخة مغ ببلد السغخب األمخ الحؼ 
دفع تاشفيغ لميخوب إلى ببلد األنجلذ وبرحبتِو نفٌخ مغ خاصتو فخخجػا ليبًل وأضميع الػرع وبجدتيع 

شيع مغ لحَق بالقصائع البحخية فتجىػر حال تاشفيغ إلى أْن وجج ميتًا األوعار فسشيع مغ ُقتل ، وم
. وىشا نجج  (ٜٔ)مٗٗٔٔه/ٜٖ٘وجاء بِو السػحجيغ ومثمػا بجثتِو وصمبػه رغع مػتو ، وكان ذلظ سشة 

ثسة مفارقة كبيخة  عمى السدتػػ التصبيقي بيغ شعار السػحجيغ الحيغ جاءوا بِو وىػ األمخ بالسعخوف 
لسشكخ وبيغ ىحا الفعل السخالف لمذخع وأخبلق اإلسبلم، متجاوزيغ حجود هللا وتعاليع والشيي عغ ا
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اإلسبلم األمخ الحؼ يجل عمى أنيع جاءوا بفكٍخ عقابي وسمصػؼ ألجل تخػيف الشاس ، وبث روح 
 الخعب والفدع بيغ بقايا السخابصيغ وفخض سمصانيع بسبجأ القػة والتدمط .  

صيغ وساَء وضع فقياء األنجلذ وعمسائيا حيث تػفي القاضي تجىػرت أحػال دولة السخاب
حسجيغ بغ حسجيغ وكان مغ فقياء األنجلذ وقزاتيا السذيػريغ ، وكان ذا رواية ودراية وعشاية 
بالعمع سصع نجسو بعج اختبلل أمخ السخابصيغ وتجىػر أحػاليع فتقمج مشاصب في القزاء وتػفي سشة 

قبخه وُأخخج ومثل بجثتِو  وُصمب في أثشى عذخ رجبًل مغ  م ، وبعج وفاتِو ُنبرٕ٘ٔٔه/ ٚٗ٘
. وىشا يتزح مجػ اإلسخاف في العقػبة والحقج الجفيغ الحؼ دفع أصحاب القخار ، (ٕٜ)أصحابوِ 

 بالتجاوز عمى حخمة القبػر والتعجؼ عمى السػتى مخالفيغ حجود الذخع والجيغ اإلسبلمي .
-ٖٖٔٔه/ٕٓٙ-ٔٔٙلسدــتشرخ السػحجؼ )وفي حادثة مذابية لسا ُذكخ أمخ الخميفة ا

، فزخَب بأشبيمية وفاضت ألف سػط وصمبو (ٜٗ)، بزخب السجعػ أبغ غالب الجاني(ٖٜ)م(ٕٕٗٔ
، فزخَب خسدسائة سػٍط أخخػ فتشاثخ لحسو أصخ عمى إتسام العقػبة وتصبيقيا روحِو إال أنَّ الخميفة
نتقام عمى الػحذية وروح الحقج واال. ولعلَّ ذلظ خيخ دليل عمى معالع (ٜ٘)وىػ ميت ثع ُصمب

 .الزحية
 الرلب ألسباب فكرية وعقدية . -2

لع تكغ ببلد األنجلذ بعيجة عغ شيػع ضاىخة الدنجقة وانتذارىا في أوساط السجتسع األنجلدي 
إذ تججر اإلشارة أنَّ أغمب الحخكات الجيشية كانت تيجف لمخخوج عغ عقيجة السحىب السالكي ، 

خكات إلى تكتبلت سياسية استيجفت نطام الحكع في األنجلذ . فاألنجلذ كسا ىػ وتحػيل ىحِه الح
معخوف عشيا تعتبخ مغ أىع مخاكد السحىب السالكي وأىميا ال يعخفػن إال كتاب هللا ومػشأ مالظ فأنَّ 

. لحلظ شاَع السحىب  (ٜٙ)ضفخوا بحشفي أو شافعي نفػه ، وأن عثخوا عمى معتدلي أو شيعي ربسا قتمػه
سالكي وانتذخ في أوساط السجتسع األنجلدي ، ومغ ُيتيع بسخالفة آراءِه وتعاليسو )السحىب السالكي( ال

، ُيتيع بالدنجقِة وُيعاقب أحيانًا باإلعجام صمبًا إذ لع تدمع أؼ فئة مغ فئات السجتسع مغ عقػبة 
تيجة ْلرائيع الرمب ، ونال الفقياء وعمساء األنجلذ وعامة الشاس نريبيع مغ ىحِه العقػبة ن

 ومتبشياتيع الفكخية والعقجية .
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لقج كان االتيام بالدنجقة وجيًا مغ وجػه الرخاع الفكخؼ والعقجؼ في األنجلذ السيسا بيغ  
الحخكات الجيشية وسمصة الجولة ، إذ كثيخًا ما كانت الدمصة تمجأ إلى اتخاذ أقدى العقػبات ضج ُكل 

قاءىا وسيصختيا مغ ُيتيع بالدنجقِة ُليذاع بيغ الشاس أنَّ الدمصة ُتجافع عغ الجيغ ضاىخًا ، ولتزسغ ب
في الحكع باششًا تجعسيا سمصة فقياء السالكية الحيغ اشتيخوا بتذجدىع الكبيخ إزاء مطاىخ الدنجقة 
واالعتدال واالشتغال بعمع الكبلم . وقج سجمت حػادث األنجلذ تشفيح عقػبة الرمب ضج مغ ُأتيسػا 

مَب عمى خذبة كبيخة بعج أّن ، وُص (ٜٚ)م ُقتَل يحيى بغ زكخيا الخذابٕٔٛه/ ٕٙٓسشة بالدنجقة ففي 
أقَخ بعس الفقياء عميِو حكسًا بالقتل نتيجة التيامِو بالدنجقِة فجون ىحا الحكع وأوصمػه إلى األميخ 

فأمخ بتشفيح الحكع . فُقتل يحيى بغ زكخيا  (ٜٛ)م(ٕ٘ٛ-ٕٔٛه/ٖٕٛ-ٕٙٓ)عبج الخحسغ بغ الحكع 
خخ ويقػل : )) أتقػا هللا عد وجل في دمي وُصمَب عمى خذبة كبيخة وقبل تشفيح الحكع كان يحيى ير

. ولعلَّ يحيى لع يكغ زنجيقًا بل ُأتيع بيا (ٜٜ)فأني أشيج أّن ال إلو إال هللا وأنَّ دمحم رسػل هللا ((
لترفيتو سياسيًا وفكخيًا، ألنَّ أفكاره كانت تذكل مرجر تيجيج عمى سمصة األميخ فأراد ترفيتو 

 وإنياء خصخِه .
م ، ضيخ رجل متجيغ يعسل مؤذن ومعمع في تعميع الجيغ والذخيعة ، ٔ٘ٛه/ٖٕٚة في ســــــــــش 

يشحجر مغ شخق األنجلذ فأدعى الشبػة وشخح نفدو كشبي مخسل ، وكان شعاره التغييخ لخمق هللا ، 
وقجم تأويبًل لمقخآن فآمشت بو جساعة مغ الشاس ، وأخح يذخع الذخائع فشيى عغ قز شعخ الخأس 

، فجيَء بو فمسا  (ٓٓٔ)، وإزالة الذعخ عغ الجدع ، ؼبعث إليو اإلمام يحيى بغ خالج وتقميع األضافخ
دخل عميِو كان أول ما خاشبو بِو أنَّ دعاه إلى إتباعِو واألخح بذخائعِو فذاور ؼيِو أىل العمع فأشاروا 
عميِو بأّن يتػب ، وأنَّ رفس فسريخه القتل فأجابيع قائبًل : كيف أتػب مغ الحق الرحيح ؟ فأمَخ 

أتقتمػن رجبًل أنَّ يقػل ربي هللا ، فُرمبَّ وانتيت اإلمام برمبِو فمسا جيء بِو لتشفيح الحكع أخح يقػل : 
. ولعلَّ ىحا الخجل كان يجعػ إلى الدىج والترػف ، وأنَُّو ضيخ في وقت انتذخت ؼيِو  (ٔٓٔ)دعػتو

البجع في السعتقجات الجيشية التي غحتيا السحاىب والفخق اإلسبلمية السختمفة التي كانت مشتذخة في 
لترػف . إذ أخح إتباعِو يبتعجون عغ بيخج الحياة وزيشتيا وآثخوا العدلة السجتسع األنجلدي ال سيسا ا

واالعتكاف لعبادة هللا ، ويؤسفشا أنَّ السرادر التاريخية لع تسجنا بسعمػمات كاؼية عغ ديانة ىحا 
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الخجل أو عغ تأويبلتو وتفديخه لآليات القخآنية ، وأنَّ أول مغ ذكخه السؤرخ ابغ حيان بدصػٍر مقتزبة 
 لع يدتصع مغ جاء بعجه مغ السؤرخيغ أنَّ يحكخوا معمػمات تديج عغ ما ذكخه ابغ حيان .  و 

عمى مقاليج الحكع في األنجلذ وبدط نفػذه عمى مفاصل  (ٕٓٔ)سيصَخ دمحم بغ أبي عامخ
، مسغ أتيع  (ٖٓٔ)الجولة كافة فحارب الدنجقة والستدنجقيغ وكان عبج السمظ بغ مشحر بغ سعيج البمػشي

واالعتدال فؿُبسَّ عميِو وسيَق إلى السحكسِة فحكع عميِو بالقتل والرمب ، فُرمَب عمى باب  بالدنجقة
. استشادًا لسا سبق قج يخزع الُكل لعقػبة  (ٗٓٔ)مٜٛٚه/ٖٛٙمع، وقيَل سشة ٜٚٚه/ٖٚٙالدجة سشة 

 القتل والرمب ميسا كانت مكانة الفخد األمخ الحؼ يجل عمى ضمع الدمصة وتعدفيا اتجاه الخعية
 وتعجييا لحجود الذخع ومبادغ اإلسبلم . 

كحلظ ضيخ في األنجلذ شخز يجعى أبي الخيخ األشبيمي ُأتيع بالدنجقِة واإللحاد ، وأنَُّو 
كان يدب الشبي دمحم )ص( وأصحابو ، ويقػل أنَّ عمي بغ أبي شالب عميِو الدبلم كان أحق بالشبػة 

حبلل ، وما كان أممي مغ الُجنيا إال خسدة آالف  ، وُسسَع يقػل أنَّ الخسخ (٘ٓٔ)مغ الشبي دمحم )ص(
، وأقتل مغ بيا وأقػم فييا وقج ثُبتَت عميِو شيادات عجة بسا ُندب إليِو  (ٙٓٔ)فارس أدخل بيع الدىخاء

مغ أقػال فأجسَع القزاة عمى أنَُّو  ُممحٍج كافخ وجَب قتمو ، ورفع حكسيع إلى الخميفة الحكع 
. وؼيسا يتعمق بتاريخ إعجام  (ٛٓٔ)، فأمخ بقتمِو وصمبو(ٚٓٔ) م(ٜٙٚ-ٜٔٙىـ/ٖٙٙ-ٖٓ٘)السدتشرخ

وصمب أبا الخيخ لع ُتحجد السرادر التاريخية تاريخ إعجامو لكغ مغ خبلل الخجػع إلى سيخة الفقياء 
-ٖٓ٘الحيغ أصجروا حكسيع ؼيو يسكغ القػل أنَّ تشفيح حكع اإلعجام والرمب تع مابيغ سشتي )

 الخميفة الحكع السدتشرخ . م( أؼ بجاية حكع ٕٜٙ-ٜٓٙه/ٕٖ٘
ولعمَُّو مغ السفيج أّن نؤكج أنَّ الستأملَّ في قزية أبا الخيخ األشبيمي يجج أنَّ االتيام السػجو لُو 
ىػ الخخوج عغ الجيغ بأفعال تػصف بالدنجقِة ،إال أنَّ حؿيقة الػاقع تخفي وراء ذلظ أمػر أشج خصػرة 

 تدتيجف نطام الحكع وإنياءِه .
الدمصات اإلسبلمية في األنجلذ تذجدىا في مػضػع الدنجقة واإللحاد ففي سشة واصمت 

م ، ُشبقت عقػبة القتل والرمب ضج أحج الفقياء يجعى عبج هللا بغ حاتع االزدؼ ٗٙٓٔه/ٚ٘ٗ
، عالي القجر شيَج عميِو ستيغ شاىجًا عمى أنَُّو كان يتفػه  (ٜٓٔ)الصميصمي ؼبعج أّن كاَن مقبػل الذيادة

التيكع والدخخية بحق الرحابة وأميات السؤمشيغ ، واالستخفاف بالشبي دمحم )ص( ، وكان  بعبارات
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يشكخ وجػب الُغدل مغ الجشابة ، ويشكخ اإليسان بالقزاء والقجر ، وقج أحجثت آراءه ضجة كبيخة بيغ 
أوساط السجتسع األنجلدي لحلظ أجسع قزاة شميصمة عمى قتمِو وصمبو وكتبػا بحلظ إلى قزاة 

 . (ٓٔٔ)نجلذ كافة ، فُألقيَّ الؿبس عميِو وسيَق إلى الدجغ ثع أخخج وُصمب وشعغ بالخمحاأل
 الرلب كعقهبة لجريسة الحرابة . -1

لع تدودنا السرادر التاريخية التي ُعشيت بتجويغ تاريخ األنجلذ بسعمػمات كاؼية حػل 
إذ لع نعثخ عمى شػاىج  استخجام عقػبة الرمب كخادٍع لسغ يختكب جخيسة الحخابة في األنجلذ ،

تاريخية ُتسجنا بسعمػمات لمكتابة في ىحا األمخ ، وكل ما وقع بأيجيشا ىػ حادثة واحجة ُأستخجمت فييا 
 عقػبة الرمب ضج شخز ُأتيع بالحخابة . وىحا ليذ دليٌل كاٍف عمى أْن ألمرػصية والحخابة لع

زاة األنجلذ كانػا يحكسػن عمى . إذ تججر اإلشارة أنَّ قتكغ مشتذخة في السجتسع األنجلدي
 المرػص بإحكام أقل مغ عقػبة الرمب .

م وتحجيجًا في حكػمة الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ ، ُألقَي الؿبس ٜٛٗه/ ٖٖٚفي سشة 
، وكان مغ السفدجيغ في األنجلذ ، (ٔٔٔ)عمى شخز ُيجعى عمي بغ عذخة وىػ مغ أىل أشبػنة

.  (ٕٔٔ)عحابًا شجيجًا إذ ُقصعت يجاه ورجبله ثع ُصمب وانتيى أمخه وُأُتيَع بقصع الدبل فُأمدَظ بِو وُعحبَ 
وال بج مغ التأكيج عمى أنَّ الحكػمات اإلسبلمية في األنجلذ لع تتياون في معاؾبة السحنبيغ الحيغ 
يعسمػن عمى نذخ الفداد في األرض بدفظ الجماء أو سمب األمػال أو ىتظ اإلعخاض ، أو نذخ 

غ فيحِه الجخائع ُتعج مغ جخائع الحخابة التي حاربتيا الحكػمات اإلسبلمية في الخعب في قمػب اْلمشي
األنجلذ وعاقبت مغ يقػم بارتكابيا بالرمب ، أو بعقػبة أقل مغ ذلظ كسحاولة مشيا لمكف عغ 

    الجخيسة واإلفداد في األرض وإصــــــــبلح السجتسع .
 الخاتسة

العقػبات سػػ أنَّ الحاكع  األنجلدي ُيعاني مغ حالة نفدية ال يػجج مبخرًا لمؿيام بسثل ىحِه  -ٔ
مزصخبة ذو ندعة سادية مػغمة بخوح الجخيسة يشتعر بالتذفي بالزحية واالرتياح بسذاىجة السشاضخ 

 الجمػية واإلجخامية .
ارتبصت شخرية الحاكع األنجلدي بالدمصة والعشف الجدجؼ فتسخس عغ ذلظ اإليقاع بالخعية  -ٕ

 ع السيسا أولئظ الحيغ يدعػنَّ لئلشاحة بالحاكع أو الشيل مشو .ومحاكستي
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يتزح أنَّ ثسة انتقال قج حرل في الفكخ العقابي الدمصػؼ في األنجلذ ، وأصبحت العقػبة  -ٖ
 تعتسج كإجخاٍء تأديبي ، ووسيمة لفخض ىيبة الجولة وتأكيج قػتيا . 

الرمب كانػا قج ابتعجوا عغ تعاليع الجيغ أغمب حكام األنجلذ الحيغ لجئػا إلى إصجار عقػبة  -ٗ
 اإلسبلمي ، فتأصمت فييع روح الجخيسة السخوعة والحقج عمى الزحية .

كمسا اشتجت العقػبة أبتعج الشاس عغ الجخيسة ، وكمسا خفت العقػبة كمسا ازداد اإلؾبال عمييا  -٘
 األمخ الحؼ ألقى بزبللِو عمى وضع السجتسع األنجلدي وأمانِو .

ع بالغػا في تصبيق العقػبات  لع -ٙ يكتخث حكام األنجلذ لحياة السشاوئيغ أو السعارضيغ ليع إذ أنيَّ
التي شالت ُكل مغ ُيعارض أفكارىع أو تصمعاتيع أو ييجد سمصانيع وأّن تصمب األمخ قصع رؤوس 

ألنجلدي ، فمحات أكبادىع وصمبيع فأنيع لع يتػانػا عغ ذلظ فأصبح ذلظ أمخًا مألػفًا شيجُه الببلط ا
 وحِفمت بِو الخوايات التاريخية .

لع تخاعى تعاليع اإلسبلم وتذخيعاتِو العادلة في تصبيق العقػبات ال سيسا عقػبة الرمب في  -ٚ 
األنجلذ . إذ كيف ُتتخك جثة ميت مرمػبًا عمى خذبة لعجة شيػر أو سشيغ دون أنَّ ُيجفغ ؟ ولعلَّ 

خيغ، أو لكل مغ تدػل لو نفدو بسعارضة الدمصان، أو القرج مغ ذلظ ليكػن السرمػب عبخة لآلخ
 . الخخوج عغ شاعتوِ 

تذجدت الدمصات اإلسبلمية في األنجلذ بسعاؾبة المرػص وقصاع الصخق وشحاذ اْلفاق ،  -ٛ
واعتبخت جخائسيع مغ الحخابة ووقفت بكل حدم وجخأة ضج مغ يقػم بيحه الجخائع ، لحلظ ال مشاص مغ 

صات حخصت عمى معاؾبة كل مغ يختكب ىحِه األفعال بعقػبات صارمة قج تكػن القػل أنَّ ىحِه الدم
 أقل مغ عقػبة الرمب .   

 
 الههامش

                                                           

 . 33الوردي ، وعاظ السالطين ، ص (1)
 . 122؛ بوباية ، التنفيذ القسري ، ص 131مجهول ، أخبار مجموعة ، ص(  2)

 . 2/17ابن حزم ، ؛ ابن حزم ، رسائل   31/  5ابن حيان ، المقتبس ) تحقيق شالميتا( ، (  (3

 .  ٜٛٔ/ٔمرصفى ، السعجع الػسيط ،  (ٗ)
 . ٜٛمجكػر ، السعجع الفمدفي ، ص (٘)
 .  ٕ٘ٔ/ٖالكيالي ، مػسػعة الدياسة ،  (ٙ)
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 . ٜٛ٘/ٖابغ األثيخ ، الشياية ،  (ٚ)
 . ٖٖٖٔ -ٕٖٖٔ/ ٗابغ مشطػر ، لدان العخب ،  (ٛ)
 .  ٕٕٙاألتخوشي ، العشف أسبابُو وعبلجُو ، ص (ٜ)
 .     ٕٗٛ/ٔالخاغب األصفياني  ، مفخدات غخيب  القخآن ،  (ٓٔ)
 . ٔٚشو  ،  اْلية /  (ٔٔ)
 . ٕٚ٘/ٔعمي ،  السفرل ،  (ٕٔ)
 . ٖٖالسائجة / اْلية  (ٖٔ)
 .  ٜٕٕ/ٔالدعجؼ ، تيديخ الكخيع ،  (ٗٔ)
 .  ٓ٘ٔ/ٗالكاساني ، بجائع الرشائع ،  (٘ٔ)
 . ٔٗيػسف  ، اْلية / (ٙٔ)
 .  ٚٓٔ/ٙٔالصبخؼ ، جامع البيان ،  (ٚٔ)
 . ٔٚشو / اْلية ،  (ٛٔ)
 . ٖٖٛ/ٛٔالصبخؼ ، جامع البيان ،  (ٜٔ)
 .  ٚ٘ٔالشداء ، اْلية /  (ٕٓ)
 . ٖٕٔ/ٔ؛ الدعجؼ ، تيديخ الكخيع ،  ٖٙٓ/ٕالبغػؼ ، معالع التشديل ،  (ٕٔ)
 . ٜٚٔالبقخة /  (ٕٕ)
 .  ٘ٔٔبػدالية ، البيئة في ببلد األنجلذ ، ص (ٖٕ)
 .  ٖٔٔبػباية ، التشفيح القدخؼ ، ص (ٕٗ)
 .  ٙٔٔبػباية ، التشفيح القدخؼ ، ص (ٕ٘)
 . ٜ٘ٔ/ٔتاريخ ابغ خمجون ، ابغ خمجون ،  (ٕٙ)
 . ٜ٘ٔ/ٔتاريخ ابغ خمجون ، ابغ خمجون ،  (ٕٚ)
الحكع بغ ىذام بغ عبج الخحسغ بغ معاوية بغ ىذام بغ عبج السمظ بغ مخوان يكشى أبا العاص أمو أم ولج  (ٕٛ)

اسسيا زخخف وكان شاغيًا مدخفًا ولُو آثار سػٍء قبيحة وىػ الحؼ أوقع بأىل الخبس الػاقعة السذيػرة بػاقعة الخبس 
ه .يشطخ: الحسيجؼ ، جحوة السقتبذ، ٕٙٓة فقتميع وىجم دورىع ومداججىع فُدسي بالحكع الخبزي. تػفي سش

 .  ٗٗ-ٖٗ/ٔ؛ابغ االبار، الحمة الديخاء، ٓٔص
الصخشػشي : دمحم بغ الػليج بغ دمحم بغ خمف بغ سميسان بغ أيػب الفيخؼ ، فؿيو وإمام محجث ثقة زاىج أبػ بكخ  (ٜٕ)

ي ، رحل إلى السذخق فحج ودخل فاضل عالع ، عامل رحل إلى العخاق وقج تفقو باألنجلذ وصحب أبا الػليج الباج
الى بغجاد والبرخة وسكغ الذام ، لو مؤلفات كثيخة مشيا سخاج السمػك الفو في مجمذ كان بيشو وبيغ صاحب مرخ ، 

ه . يشطخ .  ٕ٘٘كحلظ يحكخ أنو كان اوحج زمانو عمسًا وورعًا وزىجًا لع يتذبث في الجنيا بذيء إلى أن تػفي سشة 
/تخجسة رقع ٕ؛ابغ سعيج، السغخب في حمي السغخب،ٖٛٔ-ٖ٘ٔ(،صٜٕ٘خجسة رقع )الزبي ، بػية السمتسذ،ت

 . ٕٗٗ( ، صٖٔٙ)
 .  ٜٚ/ٔسخاج السمػك ،  (ٖٓ)
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 . ٙٚ/ٕابغ حدم ، رسائل ابغ حدم ، ؛   ٖٚ/  ٘ابغ حيان ، السقتبذ ) تحقيق شالسيتا( ،  (ٖٔ)
 .  ٚٔٔ؛ بػبايو ، التشفيح القدخؼ ، ص ٕٖحشو ، في العشف ، ص (ٕٖ)
 .  ٕٔٚرؾية ، اْلفات االجتساعية ، ص (ٖٖ)
 . ٕٕٓ -ٜٕٔ/ٔالسقخؼ ، نفح الصيب ،  (ٖٗ)
 زياد بغ عسخو المخسي لع أجج تعخيفًا لو في كتب التخاجع .  (ٖ٘)
مجيشة عطيسة عمى الخميج الخومي السعخوف بالدقاق، وىػ أول البحخ الذامي السشتيي إلى مجيشة صػر سبتو :  (ٖٙ)

تقابل الجديخة الخزخاء ، وليذ ليا إلى البخ غيخ شخيق واحجة مغ ناحية الغخب لػ شاء أىميا مغ أرض الذام، وىي 
أن يقصعػه قصعػه، وليا بابان أحجىسا محجث، وليا مغ جيات البحخ أبػاب كثيخة . يشطخ : الحسيخؼ ، الخوض 

 .ٖٖٓالسعصار ، ص
البخبخ في ببلد ام بغ عبج السمظ لمقزاء عمى ثػرة : احج القادة الحيغ أرسميع الخميفة ىذبمج بغ بذخ القذيخؼ  (ٖٚ)

، لحلظ الجير ، وكان ىذام قج عيغ كمثػم بغ عياض الؿيدي وىػ عع بمج بغ بذخ قائجًا أعمئىـٕٕٔالسغخب عام 
، وقج كان ذلظ إذ استصاع البخبخ ىديسة ذلظ الجير تل في السعخكةوأوصى بان يكػن بمج خميفة لعسو أنَّ ىػ قُ 

 ، إال أنَّ بمج ومغ معو استصاعػا العبػر إلى األنجلذ والخبلص مغ أيجؼمجيشة سبتو ومحاصختو ىشاك الى وإلجاؤه
 ومابعجىا .ٖٔ/ٕ،ومابعجىا؛ ابغ عحارؼ، البيان السغخب ٜٖ، ص، تاريخ أفتتاح األنجلذالبخبخ. يشصخ: ابغ القػشية

عسخو بغ حبيب بغ عسخو بغ شيبان بغ عبج السمظ بغ قصغ بغ عرسة بغ أنيذ بغ عبج هللا بغ جحػان بغ  (ٖٛ)
محارب بغ فيخ الفيخؼ، أميخ األنجلذ، ولييا سشة خسذ عذخة ومائة بعج عبج الخحسغ العكي مغ قبل عبيجة بغ عبج 

( ٖٛٙه. يشطخ .الحسيجؼ  ، جحوة السقتبذ ، تخجسة رقع )ٕ٘ٔالخحسغ الؿيدي األميخ بإفخيؿية، وقتل باألنجلذ سشة 
 . ٕٖٛ( ، صٛٚٓٔية السمتسذ ، تخجسة رقع ). الزبي ، بػ ٕٚٛ، ص

 . ٕٓ/ٖالسقخؼ ، نفح الصيب ،  (ٜٖ)
قاعجة األنجلذ وأم مجائشيا ومدتقخ خبلفة األمػييغ بيا وآثارىع بيا ضاىخة، وفزائل قخشبة ومشاقب  قخشبة : (ٓٗ)

السكدب وحدغ الدؼ خمفائيا أشيخ مغ أن تحكخ، وىع أعبلم الببلد وأعيان الشاس، اشتيخوا برحة السحىب وشيب 
وعمػ اليسة وجسيل األخبلق، وكان فييا أعبلم العمساء وسادات الفزبلء، وتجارىا مياسيخ وأحػاليع واسعة، وىي في 
ذاتيا مجن خسذ يتمػ بعزيا بعزًا، وبيغ السجيشة والسجيشة سػر حاجد، وفي كل مجيشة ما يكفييا مغ األسػاق 

 . ٙ٘ٗيشطخ : الحسيخؼ ، الخوض السعصار ، صوالفشادق والحّسامات وسائخ الرشاعات . 
 .  ٕٓ/ٖ؛ السقخؼ ، نفح الصيب ،  ٚ٘-ٙ٘؛ مجيػل ، فتح األنجلذ ، ص ٘ٗمجيػل ـ أخبار مجسػعة ، ص (ٔٗ)
             ِّ                                              وىػ مغ بشي عع   يػسف بغ عبج الخحسغ الفيخؼ ثار بصميصمة فحاصخه ىذام بغ عحرة الفيخؼ : ثائخ أنجلدي  (ٕٗ)

د   . ٜٜٔ/ ٖٕالشػيخؼ ، نياية اإلرب ، ه . يشطخ : ٚٗٔوأنيى ثػرتو سشة  عميو الحرار                   ّ   األميخ عبج الخحسغ وشج 
شميصمة : مجيشة باألنجلذ بيشيا وبيغ البخج السعخوف بػادؼ الحجارة خسدة وستػن ميبًل ، وىي مخكد لجسيع  (ٖٗ)

يا إلى السخية في البحخ ببلد األنجلذ ألن مشيا إلى قخشبة تدع مخاحل، ومشيا إلى بمشدية تدع مخاحل أيزًا ومش
 . ٖٜٖالذامي تدع مخاحل أيزًا . يشطخ الحسيخؼ ، الخوض السعصار ، ص

عبج الخحسغ بغ معاوية بغ ىذام بغ عبج السمظ بغ مخوان ، أول مغ دخل األنجلذ مغ بشي أمية بعج أن ىخب  (ٗٗ)
و بشي نفدة ، ثع عبخ إلى األنجلذ في مغ جيػش بشي العباس إلى السغخب وتخدد بشػاحي افخيؿية وأقام دىخًا في أخػال
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ه ، وىدم أميخىا يػسف الفيخؼ ، وأقام اإلمارة األمػية في األنجلذ ، لقب بألقاب مشيا : الجاخل ٖٛٔربيع األول سشة 
ه . يشطخ ، ابغ األبار ، ٔٚٔ، صقخ قخير ، أبػ زيج وقيل أبػ سميسان وكشيتو األشيخ أبػ السصخف ، تػفي سشة 

 .  ٕٕٛ/ٔ؛ السقخؼ ، نفح الصيب ،  ٕٗ-ٖ٘/ٔ،  الحمة الديخاء
؛ أبغ األثيخ ، الكامل في ٖ٘/ٕ؛ ابغ عحارؼ ، البيان السغخب ، ٖٜ-ٕٜمجيػل ، أخبار مجسػعة ، ص (٘ٗ)

 . ٜٜٔ/ ٖٕ؛ الشػيخؼ ، نياية اإلرب ،  ٙٗٔ/٘التاريخ ، 
غالب بغ تسام :لع أجج تعخيفًا لو سػا ما ذكخه أبغ الفخضي بالقػل أنو مغ أَْىِل إْلِبيَخة: َسِسَع بُقْخُشبة مغ أحَسج  (ٙٗ)

بغ َخاِلج، وُمَحسَّج بغ َقاسع. وَسِسَع مغ ُمَحسَّج بغ ُفَصْيذ.يشطخ:ابغ الفخضي،تاريخ عمساء األنجلذ،تخجسة رقع 
 . ٖٕٚ( ،صٜٔٓٔ)
 . ٗٗٔ – ٖٗٔ/ٔمة الديخاء ، أبغ االبار ، الح (ٚٗ)
؛ مجيػل ،  ٜٕٗ؛ أبغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ص ٛٙأبغ القػشية ، تاريخ افتتاح األنجلذ ، ص (ٛٗ)

؛ شقػش ، تاريخ السدمسيغ في األنجلذ ،  ٔٚ/ٕ؛ ابغ عحارؼ ، البيان السغخب ،  ٖٔٔذكخ ببلد األنجلذ ، ص
 .  ٖٜٔ-ٕٜٔػية ، ص؛ نعشعي ، تاريخ الجولة األم ٜٓٔ-ٜٛٔص

 لع أجج ليسا تعخيفًا في كتب التخاجع  .  (ٜٗ)
 .  ٜٙأبغ القػشية : تاريخ افتتاح األنجلذ ، ص (ٓ٘)
 .  ٕٖٔ؛ مجيػل ، ذكخ ببلد األنجلذ ، ص ٚٙأبغ القػشية ، تاريخ افتتاح األنجلذ ، ص (ٔ٘)
 .  ٘ٔأعسال األعبلم ، ص (ٕ٘)
، وىي القشصخة التي مغ القشصخة والسخاد قشصخة الػادؼ، وكان قخيبًا قخشبةباب القشصخة: باب مغ أبػاب سػر  (ٖ٘)

(، ٔ/ ىامر رقع )ٔابغ األبار، الحمة الديخاء،  خيشط .الػاقع عمى الزفة األخخػ لمشيخكانت ترل قخشبة بخبزيا 
 ٗٗص

 .ٗٔٔت الدياسية، صالعمي، االغتياال ؛ٕٕٗسالع، تاريخ السدمسيغ، ص؛ ٗٗ/ٔأبغ االبار، الحمة الديخاء،  (ٗ٘)
 . ٘ٔٔ-ٗٔٔ؛ العمي ، االغتياالت الدياسية ، ص ٖٖٔمجيػل ، ذكخ ببلد األنجلذ ، ص (٘٘

وىػ الػارث لدمصان أبيو بعجه ، بغ عبج الخحسغ بغ الحكع بغ ىذام بغ عبج الخحسغ الجاخل ،  األميخ السشحر (ٙ٘)
، لع تصل مجة  ويفزل أىمو، ويخغب في السجيح          ِ      ُ                                       أشتيخ بدىجه  وولعو  في األدب وعصػلو مغ حميتو، يعجب بالذعخ 

 .  ٕٖ٘/ٔه( . يشطخ . السقخؼ ، نفح الصيب ، ٕ٘ٚ -ٖٕٚحكسو سػا سشتيغ فقط )
عاصخ ابغ حفرػن في ثػرتو أربعة مغ  أحج أشيخ معارضي سمصة االمػييغ في األنجلذعسخ بغ حفرػن:  (ٚ٘)

 بغ عبج الخحسغ  وحتى عيج الخميفة عبجالخحسغ الشاصخ في عيج األميخ دمحم ه،ٕٚٙاألمخاء األمػييغ، بجًء مغ سشة 
وسيصخ خبلليا عمى مشاشق كبيخة في جشػب األنجلذ، والقت حخكتو تخحيب مغ أعجاد كبيخة مغ سكان تمظ السشاشق 
مغ السػلجيغ والسدتعخبيغ، وقاومتيا سمصات الجولة بحدم إلى أن أنيى عبج الخحسغ الشاصخ حخكة ابغ حفرػن 

يشطخ: الحسيجؼ، جحوة السقتبذ،  .ه، بعج عذخ سشػات عمى وفاة عسخ بغ حفرػن نفدوٖٙٔساًما سشة وخمفائو ت
الحخيخؼ، حخكات السػلجيغ،  ؛ٖٖ-ٖٔص ؛ ابغ الخصيب، إعسال األعبلم،ٓٗ؛ الزبي، بػية السمتسذ، صٙٚٗص
 . ٘ٛص
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ي بقبمي قخشبة تدقي أرضيا وتصخد مجيشة باألنجلذ وىي قاعجة كػرة ريو ومشدل الػالة والعسال، وىأرجحونة:  (ٛ٘)
في نػاحييا عيػن غدار وأنيار كبار وىي بخية بحخية، سيميا واسع وجبميا مانع وسػرىا اْلن ميجوم، وليا حرغ 

ً  فػق السجيشة وليا مجن كثيخة وبيا آثار قجيسة، ومغ مجنيا مالقة بيشيسا ثسانية وعذخون ميبل . الحسيخؼ، الخوض                                                                                     
 . ٕ٘السعصار، ص

 . ٚٔٔ/  ٕالبيان السغخب ،  (ٜ٘)
 .  ٚٔٔ-ٙٔٔ/  ٕالبيان السغخب ،  (ٓٙ)
 . ٜٖٔ/ٕأبغ عحارؼ ، البيان السغخب ،  (ٔٙ)
ه ٕٚٚعبج الخحسغ الشاصخ : عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبج هللا ، أمُو أم ولج رومية تدسى مدنة ، ولج في سشة  (ٕٙ)

و عبج الخحسغ بقزاء هللا راٍض ، ولي بعج وفاة ججه األميخ ، كشيتو أبػ السصخف ، لؿبو الشاصخ لجيغ  ، نقر خاتس
عبج هللا ، وكان والجِه قج قتمو أخػه السصخف بغ عبج هللا ، وكان عبج الخحسغ شيسًا جػادًا كخيسًا فريح المدان قاىخ 

األنجلذ ، بايعو المعشات خصيبًا بميغًا شاعخًا مجيجًا صارمًا ، وىػ أول مغ تدسى بأميخ السؤمشيغ مغ بشي أمية في 
ه. يشطخ: ابغ حيان، السقتبذ )تحقيق ٖٓ٘ه .وتػفي سشة ٖٙٔأىل قخشبة وأعمغ الخبلفة األمػية في األنجلذ سشة 

؛ مجيػل، ذكخ ببلد ٚٔ؛ الزبي، بػية السمتسذ، صٕٔومابعجىا؛ الحسيجؼ، جحوة السقتبذ، ص ٖٔ/ ٘شالسيتا ( 
 .     ٓٙٔ-ٜ٘ٔاألنجلذ، ص

 . ٖٛجلذ ، صمكي ، تاريخ األن (ٖٙ)
؛  أبغ ٔٚٔ/ٕ؛ أبغ عحار ؼ ، البيان السغخب ،  ٖٛٔ-٘ٔٔ/٘أبغ حيان ، السقتبذ )تحقيق شالسيتا( ،  (ٗٙ)

 .  ٗ٘ٔ؛ الدامخائي وآخخون ، تاريخ العخب وحزارتيع ، ص ٖٗ-ٖٓالخصيب ، أعسال األعبلم ، 
 .٘٘ٔ، تاريخ العخب وحزارتيع ، ص؛ الدامخائي وآخخون  ٖٓٔ/٘أبغ حيان ، السقتبذ ) تحقيق شالسيتا( ،  (٘ٙ)
بخبذتخ : مجيشة مغ ببلد بخبصانية باألنجلذ، وىي حرغ عمى نيخ مخخجو مغ عيغ قخيبة مشيا، ُتعج  مغ  (ٙٙ)

أميات مجن الثغخ الفائقة في الحرانة واالمتشاع وقج غداىا عمى غخة وقمة عجد مغ أىميا وعجة، أىل غالير 
ألبيصر، وكان في عدكخه نحػ أربعيغ ألف فارس فحرخىا أربعيغ يػما حتى  والخوذمانػن وكان عمييع رئيذ يدسى

ه فقتمػا ستة آالف مغ رجاليا وسبػا فييا مغ ذرارؼ السدمسيغ وندائيع ما ال يحرى ٙ٘ٗافتتحيا وذلظ في سشة 
ى صاحب كثخة، ويحكخ أنيع اختاروا مغ أبكار جػارؼ السدمسيغ وأىل الحدغ مشيغ خسدة آالف جارية فأىجوىغ إل

. يشطخ : ابغ بدام ، الحخيخة ، القدع الثالث ، السجمج  القدصشصيشية، وأصابػا فييا مغ األمػال ما يعجد عغ الػصف
   .  ٜٓومابعجىا؛ الحسيخؼ ، الخوض السعصار ، صٜٚٔاألول، ص

ة وقخػ كثيخة . ناحية باألنجلذ تذتسل عمى واليحرغ شخش : لع أجج تعخيفا ليا سػا ما ذكخه الحسػؼ بالقػل  (ٚٙ)
 . ٜٕ/ٗالحسػؼ ، معجع البمجان ، 

أبحة : مجيشة باألنجلذ، وىي حرغ عمى واد بقخب أقمير، وعمى وادؼ أبحة عجة كثيخة مغ األرجاء، ويجخؼ  (ٛٙ)
ىحا الشيخ عمى عجة كثيخة مغ القخػ ؼيدقييا، وبقخب وبحة قخية يقال ليا بشتيج أىميا نرارػ يشعقج ماؤىا في اإلناء 

 .ٚٓٙالحسيخؼ ، الخوض السعصار ، صحجخًا أصفخ، وكحلظ أيغ ما جخػ، ويشعقج عمى أسشان أىميا.يشطخ :  ؼيريخ
 .  ٕٚٔ/ٖالسقخؼ ، نفح الصيب ،  (ٛٙ)
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(، ٖ/ ىامر رقع )ٕ؛ أبغ حدم، رسائل ابغ حدم، ٖٖٔ-ٕٖٔ/ ٘)تحقيق شالسيتا(،  أبغ حيان، السقتبذ، (ٜٙ)
  ٜٛص

؛ أبغ الخصيب، أعسال األعبلم، ٓٛٔ/ٕأبغ عحارؼ، البيان السغخب،  ؛ٛٙٔ/٘،أبغ حيان، )تحقيق شالسيتا(  (ٓٚ)
   ٖٖص

 .  ٘٘ٔ؛ الدامخائي وآخخون ، تاريخ العخب وحزارتيع ، ص ٓٔبجر ، تاريخ األنجلذ عرخ الخبلفة ، ص (ٔٚ)
؛ بجر ،  ٕٜٔ/ٕ؛ أبغ عحارؼ ، البيان السغخب ،  ٕ٘ٔ-ٕٗٔأبغ القػشية ، تاريخ افتتاح األنجلذ ، ص (ٕٚ)

 .    ٓٔتاريخ األنجلذ عرخ الخبلفة ، ص
 . ٜٔٔ/ٕأبغ عحارؼ ، البيان السغخب ،  (ٖٚ)
بجر ، تاريخ ؛   ٜٙٔ/ ٕ؛ أبغ عحارؼ ، البيان السغخب ،  ٕٖٕ/٘أبغ حيان ، السقتبذ ) تحقيق شالسيتا ( ،  (ٗٚ)

 . ٗ٘؛ مجيػل ، تاريخ عبج الخحسغ الشاصخ ، ص ٔٔ-ٓٔاألنجلذ عرخ الخبلفة ، ص
 . ٙ٘ٗ/ ٘أبغ حيان ، السقتبذ ) تحقيق شالسيتا ( ،  (٘ٚ)
 لع أجج تعخيفًا لو في كتب التخاجع .  (ٙٚ)
 . ٘ٗٗ/  ٘أبغ حيان ، السقتبذ ، ) تحقيق شالسيتا( ،  (ٚٚ)
باألمخ بعجه أخيو السطفخ، وتمقب بالشاصخ لجيغ هللا، وقيل: بالسأمػن، وجخػ عمى قام عبج الخحسغ ششجػل :  (ٛٚ)

سشغ أبيو وأخيو في الحجخ عمى الخميفة ىذام، واالستبجاد عميو واالستقبلل بالسمظ دونو، ثّع ثاب لو رأؼ في االستئثار 
لحلظ أرباب الذػرػ وأىل الحل  بسا بقي مغ رسػم الخبلفة، فصمب مغ ىذام السؤيج أن يػليو عيجه فأجابو،وأحزخ

 . ٕٗٗ/ٔوالعقج، فكان يػمًا مذيػدًا، فكتب عيجه مغ إنذاء أبي حفز بغ بخد . يشطخ : السقخؼ ، نفح الصيب ، 
-٘/ٕ؛ ابغ االبار ، الحمة الديخاء ،  ٕٔ؛ الزبي ، بػية السمتسذ ، ص ٚٔالحسيجؼ ، جحوة السقتبذ ، ص (ٜٚ)
 .  ٙٚ٘/ٔ؛ السقخؼ ، نفح الصيب ،  ٙ
ه، فخمعو ٜٜٖعمى الخميفة ىذام السؤيج سشة  دمحم بغ ىذام بغ عبج الجبار بغ عبج الخحسغ الشاصخ ثار  (ٓٛ)

وتدسى بالسيجؼ، وبقي كحلظ إلى أن ثار عميو ىذام بغ سميسان مع البخبخ، فحاربو السيجؼ مع عامة أىل قخشبة 
؛  ٕٕيشطخ . الزبي ، بػية السمتسذ ، ص عشقو، فانيدم البخبخ، وأسخ ىذام بغ سميسان، فأتى إلى السيجؼ فزخب

 . ٕٙٗ/ٔالسقخؼ ، نفح الصيب ، 
 . ٕ٘( ، صٓٗ/ تخجسةرقع )ٔأبغ بذكػال ، الرمة ،  (ٔٛ)
ه فاستقل بو خيخ استقبلل، عمى ما ٔٓٗأبػ بكخ يحيى بغ عبج الخحسغ بغ وافج المخسي. ولي القزاء سشة  (ٕٛ)

آخخ كسبلء القزاة باألنجلذ عمسًا، وىجيًا، ورجاحة، وديشًا جامعًا لخبلل كان بحلظ الدمان مغ فتغ واعتبلل. وكان 
الفزل تقمج الذػرػ بعيج العامخية، فكان مبخزًا في أىميا، وتقمج الربلة بالدىخاء مجة، وكان ضحية لمفتشة القخشبية 

-ٛٛ، صالشباىي، السخؾبة العميا ؛ٚ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔ، لسغخب في حمي السغخبا أبغ سعيج، :يشطخه. ٗٓٗوتػفي سشة 
ٜٛ. 

سميسان بغ الحكع بغ سميسان بغ عبج الخحسغ الشاصخ، ابغ أخػ ىذام السؤيج ، قام سميسان بثػرة كبخػ سشة  (ٖٛ)
ه، وتمقب حيشئح بالطافخ بحػل هللا مزافًا إلى السدتعيغ، ٓٓٗه، وتمقب بالسدتعيغ باهلل، ثع دخل قخشبة سشةٜٜٖ

اكخ البخبخ في ببلد األنجلذ، يفدج ويشيب، ويقفخ السجائغ والقخػ بالديف والغارة، ُقتمو عمي ثع خخج عشيا يجػل بعد
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يشطخ وكان في جسمة جشجه ، فقتمو بيجه وقتل معو أباه حكع بغ سميسان وأخاه عبج الخحسغ.ه ، ٚٓٗبغ حسػد سشة 
 .  ٚ-٘/ ٕلحمة الديخاء ، ؛ ابغ االبار،ا ٕ٘-ٕٗ؛ الزبي ،بػية السمتسذ،صٚ.الحسيجؼ،جحوة السقتبذ ، ص

؛ الشباىي ،   ٚ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔ؛ أبغ سعيج ،  السغخب في حمي السغخب ،  ٕٕالحسيجؼ ، جحوة السقتبذ ، ص (ٗٛ)
 .  ٕ٘٘؛ أبػ زيج ، سببية السػت ، ص ٜٛ-ٛٛالسخؾبة العميا ، ص

عمي بغ حسػد عمي بغ حسػد الشاصخ تدسى بالخبلفة، وتمقب بالشاصخ، ثع أختمف عميو العبيج الحيغ كانػا  (٘ٛ)
بايعػه وقجمػا عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبج السمظ، بغ عبج الخحسغ الشاصخ، وسسػه السختزى، وزحفػا إلى غخناشة ثع 

قجرتو، فانيدمػا عشو، ودبخوا مؤامخة لقتمو عمى يج نجمػا عمى إقامتو لسا رأوا مغ صخامتو، وخافػا عػاقب تسكشو و 
 . ٖٔٗ/ٔ؛ السقخؼ  ، نفح الصيب ،  ٕٚه.يشطخ : الزبي ، بػية السمتسذ ،ص ٛٓٗالرقالبة سشة 

 ؛   ٜٕٔ؛ أبغ الخصيب ، أعسال األعبلم ، ص ٜٛالسخاكذي ، السعجب ، ص (ٙٛ)
 .  ٔٓٔالحخيخة ، القدع األول ، السجمج األول ، ص (ٚٛ)
بج السمظ بغ ىحيل بغ رزيغ عبج السمظ بغ ىحيل بغ زريغ ذو الخياستيغ حدام الجولة أبػ مخوان ولى بعج أبيو ع (ٛٛ)

الحاجب عد الجولة أبي دمحم ىحيل بغ عبج السمظ بغ خمف ابغ لّب بغ رزيغ ششتسخية الذخق مػضع إمارة سمفو، وكان 
اث الفتشة، ويعخفػن ببشي األصمع، وانتساؤىع في ىػارة . ضيػرىع في سشة إحجػ وأربعسائة، أول افتخاق الجساعة وانبع

 .   ٛٓٔ/ ٕيشطخ . ابغ االبار ، الحمة الديخاء ، 
 .   ٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٕأبغ االبار ، الحمة الديخاء ،  (ٜٛ)
تاشفيغ بغ عمي بغ يػسفبغ تاشفيغ أميخ السدمسيغ تػلى أمخة جير السخابصيغ بتكميف مغ أبيو عمي، وأوكل  (ٜٓ)

الترجؼ لمسػحجيغ والقزاء عمييع ، لكشُو لع يفمح في ذلظ ، إذ وقعت الكثيخ مغ السعارك بيشيع كانت  إليِو ميسة
الغمبة في معطسيا لمسػحجيغ إذ لع يكغ األميخ تاشفيغ بالؿيادؼ السحشظ الحؼ يدتصيع تحقيق االنترار عمى 

البيحق ، أخبار السيجؼ ه. يشطخ : ٜٖ٘ة السػحجيغ أو القزاء عمييع حتى تسكغ السػحجيغ مغ اإلمداك بِو وقتمو سش
 . ٓٓٔ/ٗ؛ ٘ٔ؛ ابغ عحارؼ ، البيان السغخب )قدع السػحجيغ( ، ص ٙ٘، ص

؛  ٗ٘ٗ -ٖ٘ٗ/ ٔأبغ الخصيب ، اإلحاشة ، ؛ ٕٓ-ٜٔابغ عحارؼ ، البيان السغخب )قدع السػحجيغ( ، ص (ٜٔ)
 .ٜ٘-ٜٗ/ٕالشاصخؼ ، االستقرا ، 

 .  ٗٓٔ-ٖٓٔالشباىي ، السخؾبة العميا ، ص (ٕٜ)
السدتشرخ السػحجؼ : أبػ يػسف يعقػب بغ عبج الحق، السمقب بالسشرػر، وكان حاكسًا صالحًا، سميع الرجر  (ٖٜ)

، ضاىخ الدحاجة مخفػض الجشاح، شارعًا أبػاب الجالة عميو مشيع، أشبو بالذيػخ مشو بالسمػك، وىػ الحؼ استػلى 
، واجتث وجػدىع، وورث سمصانيع، واجتاز إلى األنجلذ، أكثخ مغ ثبلث مخات . يشطخ: أبغ عمى ممظ السػحجيغ

 . ٕٙ٘/ٔالخصيب ، اإلحاشة ، 
أبغ غالب الجاني : لع أجج تعخيفًا لو في كتب  التخاجع . لكغ يبجو مغ سياق األحجاث أنو شخرية ذو تأثيخ  (ٜٗ)

 ػت جمجًا وصمبًا .    سياسي أضخ بدمصان السػحجيغ فكانت خاتسة حياتو الس
 .  ٓٔٔ؛ دنجش ، مغ مطاىخ الحياة االجتساعية ،  ص ٖٓٔ/ٖالسقخؼ ، نفح الصيب  ،  (ٜ٘)
 . ٖٕٔالسقجسي ، أحدغ التقاسيع ، ص (ٜٙ)
 لع أجج تعخيفًا لو في كتب التخاجع . (ٜٚ)
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عبج الخحسغ بغ الحكع بغ ىذام ، السكشى بأبي السصخف ، ويدسى باألوسط ، أمو تدسى حبلوة ، نقر خاتسو  (ٜٛ)
عبج الخحسغ بقزاء هللا راٍض ، بػيع بعج مػت ابيِو بيػم واحج وذلظ يػم الخسيذ لثبلث بقيغ مغ ذؼ الحجة سشة 

خسيذ لثبلث خمػن مغ شيخ ربيع م، استسخ حكسو ثبلث وعذخيغ سشة وتدعة أشيخ وتػفي يػم الٕٔٛه/ٕٙٓ
   ٔٛ-ٓٛ/ٕ؛ ابغ  عحارؼ ، البيان السغخب ،  ٛٗم. يشطخ :  السخاكذي ، السعجب ، صٕ٘ٛه /ٖٕٛاألخخ سشة 

 ؛ العمي، االغتياالت الدياسية،ٙ٘-٘٘؛ الشباىي، السخؾبة العميا، صٖٖٔالخذشي، قزاة قخشبة، ص (ٜٜ)
 . ٘ٔٔص

 لع أجج تعخيفًا لو في كتب التخاجع . (ٓٓٔ)
؛  ٓ٘/ٔ؛ ابغ سعيج ، السغخب في حمي السغخب ،  ٚ٘ٔابغ حيان ـ السقتبذ تحقيق محسػد عمي مكي ، ص (ٔٓٔ)

 .   ٜٓ/ٕ؛ ابغ عحارؼ ، البيان السغخب ،  ٘ٗٔمجيػل ، ذكخ ببلد األنجلذ ، ص
يج بغ يديج بغ عبج السمظ السعافيخؼ، أميخ األنجلذ في دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج هللا بغ عامخ بغ الػل (ٕٓٔ)

دولة السؤيج باهلل ىذام بغ الحكع السدتشرخ باهلل، والغالب عميو. أصمو مغ الجديخة الخزخاء، ولدمفو بيا قجر ونباىة، 
نفدو  وقجم قخشبة شابًا، فصمب بيا العمع واألدب وسسع الحجيث... وكانت لمسشرػر ىسة تخمى بو السخامي، ويحجث

بإدراك معالي األمػر، ويديج في ذلظ حتى كان يحجث مغ يختز بو بسا يقع لو مغ ذلظ، فتع لو مخاده. يشطخ: ابغ 
السخاكذي، السعجب،  ؛٘ٔٔ؛ الزبي، بػية السمتسذ، صٚ٘ -ٙ٘بدام، الحخيخة، القدع الخابع، السجمج األول، ص

 .ٖٙص
ع ابغ عبج هللا بغ ن ج يح: مغ أى ل بغ عبج هللا بغ عبعبج السمظ بغ مشحر بغ سعيج  (ٖٓٔ) َ         ْ   ج الخ حسغ بغ القاس   ُ                ِ             ّ     

ل  ي خ ص ة الخ د، وام ت ح غ بالحؼ  خيغ وثبلث  مائة ، سسع  مغ أبيو ومغ غ يخه و و  ِ         ق خش بة؛ي كش ى: أبا م خوان ولج سشة ثسان وعذ   ُ ْ      ّ      ّ  ُ   ِّ  ُ َ      َ               َ      ٍ     ِ         ْ                      َ        ّ  ُ    ُ   ُ
مصان يػم الخ سيذ لمش رف مغ ج سا ة الد  ج  م ب عمى باب س  ُ   ع دؼ إليو: مغ الش ك ث  ف ر         ّ       َ             ّ      ّ ُ            ِ ُ  َ  ُ  ْ ه. يشطخ: ٖٛٙدؼ اْلخخة سشة ُ               ّ 

 . ٖٚٔ( ،صٖٕٛأبغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ،تخجسة رقع) 
؛ أبغ حدم ، رسائل أبغ حدم ،  ٕٕٗم( ، صٖٕٛ/ تخجسة رقع )ٔأبغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ،   (ٗٓٔ)
 . ٕٓٛ-ٜٕٚ/ٔ؛ أبغ االبار ، الحمة الديخاء ،  ٚ٘ٔ/ٔ
 . ٙٔٚأبغ سيل ، ديػان األحكام ، ص (٘ٓٔ)
مجيشة في غخبي قخشبة بشاىا الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ، بيشيا وبيغ قخشبة خسدة أميال وكانت الدىخاء: (ٙٓٔ)

قائسة الحات بأسػارىا ورسػم قرػرىا، وفييا قػم سكان بأىالييع وذرارييع، وكانت في ذاتيا عطيسة. يشطخ.الحسيخؼ، 
 . ٜٕ٘الخوض السعصار ، ص

ىػ الحكع بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ الحكع بغ ىذام بغ الحكع السدتشرخ :  (ٚٓٔ)
عبج الخحسغ بغ معاوية االمػؼ كشيتو ابػ السصخف او ابػ العاص لؿبو السدتشرخ باهلل وقيل ان الخميفة الشاصخ ىػ 

ىـ/التاسع مغ كانػن ٕٖٓعذخيغ مغ شيخ جسادؼ االخخة سشة الحؼ لؿبو بيحا المقب مشح صغخه . ولج في الخابع وال
؛  ٚٔ-ٖٔ؛ الحسيجؼ ، جحوة السقتبذ ،ص ٔٓٔ/٘م . ابغ حيان ، السقتبذ ) تحقيق شالسيتا ( ، ٕٜٗالثاني سشة 

 . ٗٔ؛ ابغ الخصيب ، أعسال األعبلم ، ص ٖٛ٘الحىبي ، تاريخ اإلسبلم ، ص
-ٚٗٔ؛ دمحم،تاريخ الجعػة ، صومابعجىاٚ٘ثبلث وثائق، صخبلف، ؛ ٕٓٚديػان األحكام،ص أبغ سيل، (ٛٓٔ)

ٔٗٛ 
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 .  ٓٔٚأبغ سيل ، ديػان األحكام ، ص (ٜٓٔ)
؛ عسخون، اْلفات االجتساعية، ٜ؛ خبلف، ثبلث وثائق، صٖٕٚ-ٗٔٚأبغ سيل، ديػان األحكام، ص (ٓٔٔ)

 . ٔٚص
مجيشة ششتخيغ في سػرىا  قجيسة عمى سيف البحخ تتكدخ أمػاجو  تترل بأحػازمجيشة باألنجلذ  :بػنةأش (ٔٔٔ)

واسسيا قػدية، وسػرىا رائق البشيان بجيع الذأن، وبابيا الغخبي قج عقجت عميو حشايا فػق حشايا عمى عسج مغ رخام 
؛ الحسيخؼ ، الخوض ٕٕ. يشطخ : ابغ غالب، فخحة األنفذ ، صمثبتة عمى حجارة مغ رخام، وىػ أكبخ أبػابيا

  . ٔٙالسعصار ، ص
 .ٕ٘ٔ/ٕالبيان السغخب ، أبغ عحارؼ ،  (ٕٔٔ)
 

 قائسة السرادر والسخاجع
 قائسةالسرادر
 القخآن الكخيع .

 م( .ٕٓٙٔه/ ٛ٘ٙابغ األبار ، أبي عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ ابي بكخ القزاعي ،) ت 
 ٜ٘ٛٔ، دار السعارف ، القاىخة ، ٕالحمة الديخاء ، حققو وضبط حػاشيو ، حديغ مؤنذ ، ط -ٔ

 م(.ٜٕٓٔه، ٙٓٙأبػ الدعادات السبارك  بغ دمحم الجدرؼ ، ) ت أبغ األثيخ ، 
الشياية في غخيب الحجيث واألثخ ، تحقيق شاىخ  احسج الـداوؼ ومحسـػد دمحم الصشـاحي ، السكتبـة  -ٕ

 .   ٜٜٚٔالعمسية ، بيخوت ، 
ي ، ابـــغ األثيـــخ ، أبـــي الحدـــغ عـــد الـــجيغ عمـــي بـــغ أبـــي الكـــخم دمحم بـــغ دمحم بـــغ عبـــج الكـــخيع الذـــيبان

 م( .   ٕٖٕٔىـ / ٖٓٙ)ت
 ٜ٘ٚٔالكامل في التاريخ ، راجعو وصححو دمحم يػسف الجقاق ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ،  -ٖ

 م( .ٚٗٔٔه/ٕٗ٘أبغ بدام  ، أبي الحدغ  عمي بغ  بدام ، ) ت
 . ٜٜٚٔالحخيخة في محاسغ أىل الجديخة ، تحقيق إحدان عباس ، دار  الثقافة، بيخوت  ،   -ٗ

 م( .ٖٛٔٔىـ / ٛٚ٘بذكػال ، أبي القاسع خمف بغ عبج السمظ ، )تابغ 
 .  ٕٛٓٓكتاب الرمة ، الييئة السرخية العامة لمكتاب ، القاىخة ،  -٘

 م( .ٕٕٔٔه/ٙٔ٘البغػؼ ، أبػ دمحم الحديغ بغ  مدعػد ، ) ت
، السسمكة  ، تحقيق دمحم عبج هللا الشسخ وآخخون، دار شيبة لمشذخ والتػزيعٗمعالع التشديل، ط -ٙ

 .  ٜٜٚٔالعخبية الدعػدية ، 
 م(  .ٓٙٔٔىـ /٘٘٘البيحق ، أبي بكخ بغ عمي الرشياجي ، في حجود )ت
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أخبار السيجؼ بغ تػمخت وبجاية دولة السػحجيغ، نذخ دار السشرػر لمصباعة والػراقـة، الخبـاط ،  -ٚ
ٜٔٚٔ  . 

 .م( ٖٙٓٔىـ / ٙ٘ٗابغ حدم ، أبي دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج ، )ت
،تحقيق إحدان عباس ،السؤسدة  ٕرسائل أبغ حدم )شػق الحسامة في األلفة واْلالف ( ، ط -ٛ

 . ٜٚٛٔالعخبية لمجراسات والشذخ ، بيخوت ، 
 م( .ٕٕٛٔه/ٕٙٙالحسػؼ ، شياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الحسػؼ ، )ت 

 .  ٜٚٚٔمعجع البمجان ، بيخوت ، دار صادر ،  -ٜ
 م( .ٜ٘ٓٔىـ /ٛٛٗأبي دمحم عبجهللا بغ أبي نرخ فتػح بغ عبجهللا االزدؼ ، )ت الحسيجؼ ،

 .  ٜٙٙٔجحوة السقتبذ في ذكخ والة األنجلذ ،  الجار السرخية لمتأليف والتخجسة ، -ٓٔ
 م( . ٖٓٔٔه/ ٓٔٚالحسيخؼ ، دمحم بغ عبج السشعع  ، ) ت حػالي 

 .  ٜٗٛٔ، تحقيق إحدان عباس ، بيخوت ،  ٕالخوض السعصار في خبخ األقصار ، ط-ٔٔ
 م( .ٙٚٓٔه/ٜٙٗابغ حيان القخشبي ، أبي مخوان حيان بغ خمف ،) 

ن لزبصِو وتحؿيقو مع ف.كػرنيصي ب .شالسيتا  بالتعاو السقتبذ في أخبار بمج األنجلذ، نذخ  -ٕٔ
 .   ٜٜٚٔبي لمثقافة العخبية ، كمية اْلداب ، مجريج ، ، السعيج األسباني العخ وم. صبح وغيخىسا

 م( .ٕٕٙٔه/ٔٙٙالخذشي ، أبػ عبج هللا دمحم بغ حارث ، ) 
يع االبيارؼ ، دار الكتاب السرخؼ القاىخة ، دار الكتاب ٕقزاة قخشبة  ،ط-ٖٔ ،   تحقيق إبخـا

 .  ٜٜٛٔالمبشاني ،  بيخوت ، 
 م(ٖٗٚٔه/ٙٚٚ بغ الخصيب الدمساني ، ) تابغ الخصيب ،لدان الجيغ أبي عبج هللا دمحم

، الشاشخ مكتبة الخانجي لمصبع  ٕاإلحاشة في أخبار غخناشة ، تحقيق دمحم عبج هللا عشان ، ط -ٗٔ
 .  ٖٜٚٔوالشذخ والتػزيع ، القاىخة ، 

___ تاريخ اسبانيا الشرخانية أو كتاب أعسال األعبلم في مغ بػيع قبل االحتبلم مغ ممػك  -٘ٔ
 .  ٕٙٓٓم ، تحقيق وتعميق إ. ليفي بخوفشدال ، مكتبة الثقافة الجيشية ، القاىخة ، اإلسبل

 م( .ٙٓٗٔه/ٛٓٛابغ خمجون ، عبج الخحسغ بغ دمحم ، ) 
تاريخ ابغ خمجون السدسى ديػان السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومغ عاصخىع مغ  -ٙٔ

والفيارس ، خميل شحادة ، راجعُو سييل زكار  ذوؼ الدمصان األكبخ ، ضبط الستغ ووضع الحػاشي
 . ٕٓٓٓ، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، لبشان ،  

 م( ٖٚٗٔه/ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج ، ) ت
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تاريخ اإلسبلم ووؼيات السذاىيخ واألعـبلم ، تحقيـق عبـج الدـبلم تـجمخؼ ، دار الكتـاب العخبـي ، -ٚٔ
 . ٜٜٛٔبيخوت ، 

 م( .ٛٓٔٔه/ٕٓ٘ب األصفياني،أبي القاسع الحديغ بغ دمحم ، ) الخاغ 
 .  ٖٜٛٔ، الشاشخ دفتخ الكتاب ،   ٕالسفخدات في غخيب القخآن ،ط -ٛٔ

 م( .ٕٙٛٔىـ /٘ٛٙابغ سعيج ، أبي الحدغ عمى بغ مػسى ، ) ت
 ت، دار السعارف ، القاىخة، د.ٗالسغخب في ُحمى السغخب، حققو وعمق عميِو شػقي ضيف، ط -ٜٔ

 م(.ٖٜٓٔه/ٙٛٗأبغ سيل ، أبي األصبغ عيدى بغ سيل بغ عبج هللا األسجؼ ، ) ت
ديػان األحكام الكبخػ أو األعبلم بشػازل األحكام وقصخ مغ سيخ الُحكام ، تحقيق يحيى مخاد ،  -ٕٓ

 .  ٕٚٓٓدار الحجيث ، القاىخة ، 
 م( .ٕٕٓٔىـ /ٜٜ٘الزبي ، أحسج بغ يحيى بغ أحسج بغ عسيخة ، )ت

 ٕٛٓٓبػية السمتسذ في تاريخ رجال أىل األنجلذ الييئة السرخية العامة لمكتاب ، القاىخة ،  -ٕٔ
 م( .ٕٕٜه/ٖٓٔالصبخؼ ، أبي جعفخ دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اْلممي ، ) 

جامع البيان في تأويل القخآن ، تحقيق أحسج دمحم شاكخ ، الشاشخ مؤسدة  الخسالة ، السسمكة  -ٕٕ
 . ٕٓٓٓخبية الدعػدية ، الع

 م( .ٕٙٔٔه/ٕٓ٘الصخشػشي ،أبػ بكخ دمحم بغ الػليج الفيخؼ ، ) ت
، تحقيق دمحم فتحي أبػ بكخ، تقجيع، شػقي ضيف، الجار السرخية لمبشانية ، ٔسخاج السمػك، ط -ٖٕ

 .  ٜٜٗٔالقاىخة ، 
 م( .ٕٖٔٔىـ / ٕٔٚابغ عحارؼ ، أبي العباس أحسج بغ دمحم السخاكذي  ، )ت بعج سشة 

،  تحقيق ج.س كػالن وإ ليفي بخوفشدال ، ٖوجٕالبيان السغخب في أخبار األنجلذ والسغخب، ج-ٕٗ
 م .ٜٓٛٔ. بيخوت ، دار الثقافة .  ٕط

، دار الغـخب  ٔ___ ، البيان السغخب ) قدـع السػحـجيغ( ، تحقيـق ، دمحم الكتـاني وآخـخون ، ط -ٕ٘
 .ٜ٘ٛٔاإلسبلمي ، بيخوت ، 

 .بغ أيػب الغخناشي ، )مغ أىل القخن الدادس اليجخؼ / الثاني عذخ السيبلدؼ( ابغ غالب ، دمحم
قصعــة مــغ كتــاب فخحــة األنفــذ فــي تــاريخ األنــجلذ ، تحقيــق  لصفــي عبــج البــجيع ،فرــل مــغ  -ٕٙ 

 م .ٜٙ٘ٔ،  مرخ ، ٕمجمة معيج السخصػشات ، السجمج
 م( .ٕٔٓٔه/ٖٓٗاألزدؼ ، )  أبغ الفخضي  ، أبي الػليج عبج هللا   بغ دمحم بغ يػسف بغ نرخ
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تاريخ عمساء األنجلذ )تاريخ العمساء والخواة لمعمع باألنجلذ( ، تحقيق روحية عبج الخحسغ  -ٕٚ
 .  ٜٜٚٔالدػيفي ، مشذػرات دمحم عمي بيزػن ،  دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 

 م( . ٜٚٚىـ /ٖٚٙابغ القػشية ، أبي بكخ دمحم بغ عسخ القخشبي ، )ت 
يع االبيارؼ، طتار  -ٕٛ  مٜٜٛٔ، دار الكتاب المبشاني، بيخوت ،ٕيخ افتتاح األنجلذ ، تحقيق ، إبخـا

 م(.ٕٛٔٔه/ٚٛ٘الكاساني ، أبي بكخ عبلء الجيغ بغ مدعػد الكاساني ، ) ت
 م .  ٜٙٛٔ،بيخوت،  ٕبجائع الرشائع في تختيب الذخائع ، ط -ٜٕ

 السيبلدؼ( . مجيػل ، مؤلف ) مغ أىل القخن الخابع اليجخؼ/العاشخ
أخبار مجسػعة في فتح األنجلذ وذكخ أمخائيا رحسيع هللا والحخوب الػاقعة بيا بيشيع ، تحقيق  -ٖٓ

يع اإلبيارؼ ، ط  .  ٜٜٛٔ، دار الكتاب السرخؼ ، القاىخة ، ٕإبخـا
 مجيػل ، مؤلف ، ) كان حيًا في القخن الخابع اليجخؼ / العذخ السيبلدؼ ( 

 ٕٜٜٔشاصخ، قجم لو عجنان دمحم آل شعسة ، دار سعج الجيغ، دمذق، تاريخ عبج الخحسغ ال -ٖٔ
 مجيػل ، مؤلف ) كان حيًا أواخخ القخن الخامذ اليجخؼ /أواخخ القخن الحادؼ عذخ السيبلدؼ( 

ذكخ ببلد االنجلذ ، تحقيق وتخجسة لػيذ مػليشا ، السجمذ األعمى لؤلبحاث العمسية السعيج  -ٕٖ
 . ٖٜٛٔميغيل آسيغ ، مجريج ، 

 م( .ٜٕٗٔه/ٚٗٙالسخاكذي ، عبج الػاحج ، )ت
السعجب في تمخيز اخبار السغخب ، تحقيق دمحم سعيج العخيان ، الجسيػرية العخبية الستحجة ،  -ٖٖ

 السجمذ األعمى لمذؤون اإلسبلمية ، لجشة إحياء التخاث اإلسبلمي ، د.ت . 
 م( .ٖٔٙٔه/ٔٗٓٔالسقخؼ ، أحسج بغ دمحم السقخؼ التمسداني ، )ت 

 .ٜٛٛٔنفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب، تحقيق إحدان عباس، دار صادر، بيخوت، -ٖٗ
 م( . ٜٜٓه/ٖٓٛالسقجسي ، أحسج بغ دمحم السقجسي البذارؼ ، ) ت

 .  ٜٙٓٔ، مصبعة  ليجن ،  ٕأحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ، ط-ٖ٘
 م( . ٜٖٓٔىـ / ٖٜٚالحديغ ،)ت  الشباىي ، أبي الحدغ بغ الفؿيو أبي دمحم بغ عبجهللا بغ

تــاريخ قزــاة األنــجلذ السدــسى كتــاب السخؾبــة العميــا فــي مــغ يدــتحق القزــاء والفتيــا ، تحقيــق  -ٖٙ
 .  ٖٜٛٔ، دار اْلفاق الججيجة ، بيخوت ، ٘لجشة إحياء التخاث العخبي ، ط

 م( ٖٔٔٔىـ /ٔٔٚابغ مشطػر، أبي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم االفخيقي السرخؼ ، )ت
 .  ٜٜٚٔلدان العخب ، دار صادر ، بيخوت ،  -ٖٚ

 م(ٕٖٖٔه/ٖٖٚالشػيخؼ ، شياب الجيغ احسج بغ عبج الػىاب ، ) 
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،  دار الكتب  العمسية، بيخوت ، تحقيق عبج السجيج تخحيشي،ٔنياية األرب في فشػن األدب، ط -ٖٛ
ٕٓٓٗ   . 

 .قائسة السخاجع 
 بجر  ، أحسج .

 .ٜٗٚٔالقخن الخابع اليجخؼ عرخ الخبلفة ، دمذق ، تاريخ األنجلذ في   -ٜٖ
 بخوفشدال ، ليفي . 

سة عمي ، تخجم(ٖٔٓٔ-ٔٔٚػط الخبلفة القخشبية )إلى سق ريخ اسبانيا اإلسبلمية مغ الفتحتا -ٓٗ
 . ٕٕٓٓعبج الخؤوف البسبي وآخخون، السذخوع  القػمي لمتخجسة، السجمذ األعمى لمثقافة، القاىخة، 

 دمحم عيدى .الحخيخؼ ،  
حخكات السػلجيغ في  الجشػب األنجلدي في  عرخ اإلمارة األمػية باألنجلذ ، دار السعخفة -ٔٗ

 .   ٜ٘ٛٔالجامعية ، القاىخة ، 
 حشو ، أرنجت .

يع العخيذ ، دار الداقي  ،  بيخوت ،  -ٕٗ  . ٖٜٜٔفي العشف ، تخجسة  إبخـا
 خبلف ، دمحم عبج الػىاب .

ربة البجع واألىػاء في األنجلذ  مدتخخجة مغ مخصػط األحكام الكبخػ ثبلث وثائق في محا -ٖٗ
لمقاضي أبي االصبغ عيدى بغ سيل األنجلدي ، مخاجعة وتقجيع  محسػد عمي مكي  ، السخكد 

 .   ٜٔٛٔالعخبي  الجولي لئلعبلم  ، القاىخة ،  
 سالع ، الديج عبج العديد .

،  ٕالفتح العخبي حتى سقػط الخبلفة بقخشبة ، ط تاريخ السدمسيغ وآثارىع في األنجلذ مغ  -ٗٗ
 . ٜٙٛٔالشاشخ مكتبة االنجمػ السرخية  ،  القاىخة ، 

 الدعجؼ ، عبج الخحسغ  بغ ناصخ .  
،  ٔتيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كبلم السشان ، تحقيق عبج الخحسغ بغ معبل المػيحق ، ط  -٘ٗ

 . ٕٓٓٓة ، مؤسدة  الخسالة ، السسمكة العخبية الدعػدي
يع وآخخون .  الدامخائي ، خميل إبخـا

 .ٕٗٔٓتاريخ العخب وحزارتيع في األنجلذ ، السؤسدة المبشانية  لمكتاب األكاديسي ،بيخوت،  -ٙٗ
 شقػش ، دمحم  سييل .

 . ٕٓٔٓتاريخ السدمسيغ في األنجلذ ، دار الشفائذ لمصباعة والشذخ والتػزيع،  بيخوت ،  -ٚٗ
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 عمي ، جػاد .
 .  ٖٜٜٔ، جامعة بغجاد ،  ٕلسفرل  في تاريخ العخب قبل اإلسبلم ، طا -ٛٗ

 الكيالي ، عبج الػىاب .
 . ٖٜٜٔمػسػعة الدياسة السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ، بيخوت ،  -ٜٗ

يع .  مجكػر ، إبخـا
 .     ٖٜٛٔالسعجع الفمدفي ، الييأة العامة لذؤون  السصابع األميخية ، القاىخة  ،  -ٓ٘

يع وآخخون .م  رصفى ، إبخـا
 السعجع الػسيط ، تحقيق مجسع ألمغة  العخبية ، الشاشخ  دار  الجعػة ، د.ت . -ٔ٘

 نعشعي ، عبج السجيج .
 تاريخ  الجولة األمػية في األنجلذ التاريخ الدياسي ، دار  الشيزة العخبية ، بيخوت  ، د.ت  -ٕ٘

 الشاصخؼ ، أبػ العباس أحسج بغ خالج 
االستقرا ألخبار دول السغخب األقرى ) الجولتان السخابصية والسػحجية( تحقيق وتعميق ولجؼ  -ٖ٘

 . ٜٗ٘ٔالسؤلف جعفخ ودمحم الشاصخؼ ، دار الكتاب ، الجار البيزاء ، 
 الػردؼ ، عمي .

 . ٜٜ٘ٔ، دار  كػفان لمشذخ ، لشجن ،  ٕوعاظ الدبلشيغ  ، ط -ٗ٘
 . األشاريح والخسائل والبحػث السشذػرة

 أبػ زيج ،سعيج سيج أحسج .
سببية السػت والقتل عشج األنجلدييغ ، بحث مشذػر في مجمة بحػث كمية اْلداب ، جامعة  -٘٘

 . ٕٗٓٓ،   ٙ٘السشػؼية ، العجد 
 األتخوشي ، شػكت عارف دمحم . 

العشف أسبابو وعبلجو في فكخ بجيع الدمان الشػرسي مغ خبلل رسائل الشػر ، بحث مشذػر  -ٙ٘
 الذبكة الجولية العالسية لئلنتخنيت . في 

 بػدالية ،تػاتيو .
البيئة في ببلد األنجلذ عرخؼ الخبلفة وممػك الصػائف، أشخوحة دكتػراه في التاريخ الػسيط  -ٚ٘

 . ٕٗٔٓواإلسبلمي ، كمية العمػم االندانية والحزارة اإلسبلمية ، جامعة وىخان ، 
 دنجش ، عرست عبج السجيج .
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خ الحياة االجتساعية باالنجلذ ) شقػس الجشائد( ، بحث مشذػر في مجمة كمية مغ  مطاى -ٛ٘
 .  ٜٜٗٔ، جامعة دمحم الخامذ ، الخباط ، ٜٔاْلداب والعمػم اإلندانية ، العجد 

 رؾية ، بغ خيخة .
(، ٕٔ-ٔٔاْلفات األجتساعية في األنجلذ ما بيغ القخنيغ الخامذ والدادس   اليجخييغ   )ق -ٜ٘

تػراه كمية العمػم اإلندانية واالجتساعية ، جامعة مرصفى أسصسبػلي معدكخ، الجدائخ، أشخوحة دك
ٕٓٔٚ . 

 العمي . حيجر عبج الخزاق جعفخ .
 – ٘ٔٚىـ / ٕٓٙ- ٜٚاالغتياالت الدياسية في االنجلذ حتى نياية دولة السػحجيغ ) -ٓٙ

 . ٕ٘ٔٓم(  ، رسالة ماجدتيخ كمية اْلداب ، جامعة البرخة ، ٖٕٕٔ
 سخون ، ببلل.ع

اْلفات االجتساعية في السجتسع االنجلدي مغ خبلل كتب الشػازل ورسائل الحدبة  مشترف  -ٔٙ
م ، رسالة ماجدتيخ كمية العمػم اإلندانية  ٕٔه/ٙم  إلى مشترف القخن ال ٔٔه/٘القخن ال 

 .   ٕٙٔٓواالجتساعية ، جامعة لػنيدي عمي ، الجدائخ ، 
 دمحم ،صالح أدريذ.

خ الجعػة اإلسبلمية في األنجلذ مغ بجاية الفتح اإلسبلمي حتى نياية القخن الخابع اليجخؼ تاري -ٕٙ
 .   ٖٜٜٔ، رسالة ماجدتيخ   كمية  الجعػة واألعبلم ، جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسبلمية ، 

 مكي ،محسػد  عمي .
مشذػر في م ( دراسة شاممة ، بحث ٕٜٗٔ-ٔٔٚه/ٜٚٛ-ٕٜتاريخ األنجلذ الدياسي ) -ٖٙ

 . ٜٜٜٔ،تحخيخ  سمسى الخزخاء الجيػسي ، بيخوت ،  ٔكتاب الحزارة العخبية في األنجلذ ، ج


