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مرررن صو برررون صوبامرررس  باادررر و  ب ررربا    يعتبرررص  برررن بب رررتص  

صوجغرررصصنيين وصومررراصذين صوررر ين البترررى اوررروصوبم مررر ى ورررو  ومدا رررس  ررر ص صو برررن    ررر ص 
صوت بررين صورر ي ا لررا وهمبرران  يبررس ببيررص  وا هررا مررن  ررجن ابرر اب    ويصجرر  جرر   

 ببيص من   ص صوت بين إوا صولبيعس ، و ص  وعب صو بن  وصص تاصيذيًا  ظيمًا  
ا صصتبرر  صوب ررى  هررا  رر   م رراوصأل صوم رروص صاولأل جغصصنيررس  بررن مررن  درر    

بب تص،  وتوضيح  ل   ص صومبان يتمت  بمي   جغصصنيرس  رن ريرصم ام ، و، و رل 
 بان وهلبيعس  وص ني إر صق صوبليص من صودعم  هي و 

بما تجيب صو صصسس  ها     تساا،ى، ا مباأل  رل ُيعتبرص بب رتص  بردَا مرن    
ايضررًا صا ميررس صوتاصيذيررس وبرر ص صو بررن   -صو صصسررس-و   وتوضررحصو بررون  ام ، 

وبررررل  بررررص  برررر  صوررررص من صودابررررص و  و ترررر وص ا رررر صى صوم رررروص صولررررادي  ررررول  
 برررن بب رررتص و وصم صوببيرررص نررري  بررر  وصلرررس  مرررص برررن   برررون  ، همرررَا برررجددي 
سجووم ب بص صوع ي  من صو ذبياى صومتملهس ني ابدا   مص بن   بون، و ها 

معررران صودظرررص ورررن دجررر  وبرررم  وصًص مرررن صورررصرم مرررن تهررر ك صوبلرررص  وبرررن  دررر  تررر ويق  وصل
صا ميررس بمبرران ، صرررم ادبررم ملهرروص ذلرروص  ببيررص    هررا صوذتنررس صامويررس ،وبادررى 

د سرس وو صتر   هرا صو مايرس وصور نا   رن  -بب رتص  –صوذلوص  تبمن ني صومبران 
ل  رر ص صوتئرر ين برر    وصوسرراصل صورر ى يلررصف د سرر   بيررم تمبررن صودابررص مررن  ذررو 

 صو بن صومدي  و وما ذلت   وهتغهب  هي  و 
سررهيمان بررن  مررص بررن -لهجيررص   -برروص  صيررس – بررن  –أل بب ررتص  الكمماا تلالماح ة اا 

 بر  صو مير  برن  – بر  صورص من صودابرص  –  ر  برن  مرص برن   برون  –  برون 
 ا م  بن م م  بن   يص  -بسيل 

mailto:shaymaa.elbana@art.dmu.edu.eg
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Abstract: 

Bashtar fort is considered one of the important forts in 

Andalusia, with its fame, science, and goodness. Their 

sayings proved the strength and immunity of this fortress. 

He gave attention from his companions. Nature, the fortress 

has a great historical role. 

    Searching for several axes: The first axis: the geography 

of Fort Bashtar, and clarifying whether this place has a 

geographical advantage over it or not? 

      The study also answers several questions, the most 

important of which are: Is Bashtar a fortress or not? . The 

study also clarified the historical importance of this castle 

before the era of Abd al-Rahman al-Nasser. The events of 

the second axis revolve around the Bashtar citadel and its 

great role during the reign of the heirs of Omar bin 

Hafsoun, indicating that I will mention many of the 

characters represented by the sons of Omar bin Hafsun, 

despite this abundance, but upon careful study we will not 

find them a role of great importance even though they 

represent a great danger On the Umayyad Caliphate, 

however, the danger lies in the place - Bashtar - itself and 

its ability to protect and defend those in it. The question 

that arises is how was Abdel Nasser able to enter this 

impregnable fortress? What is his plan to overcome him? 

Keywords: Bashtar - Fortress - Koura - Taljira - Suleiman 

bin Omar bin Hafsoun - Hafs bin Omar bin Hafsoun - Abd 

al-Rahman al-Nasser - Abd al-Hamid bin Basil . 
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 -وحشحمللعمىل: ـدمةاملقـ
ل-:أىم  لالموضوعل

إوررا  ان  رر م صو صصسررس تعمرر  بيررانوبررل صذتررصصق سررياا  رر ص صوموضررو  ،برر  مررن   
نري إوقرا  صوضرو   هرا ًتبمن ج ميس صوموضو  نإوقا  صوضو   ها صو بن  صت ؛ 

صوررر ى ابرررب ى  ، صوقررروى صو برررين،ممتدررر صومديررر  صو Bobastro ُبَبْ رررَتص برررن 
 هرا  رق   ماص  ر إووتين مذته ترين مسص ًا وهبصص اى بين بمصوص صوووى  اصض 

صوت ررر ي ومسرررتم نيعتبرررص  ررر ص صوموضرررو  درررو  مرررن ادررروص    هرررا بالرررل؛ وصاذرررصى
ومرن  درا  صومراصوين   صومتمرصين صوموور ينبعر  برل وصومسهمين ني صاد و  مرن وِ 

 ُبَبْ ررَتصجرا   دروصن صوب رى صور ى يدقسرم إورا  رقيين  رامينأل صو رق صاول  برن 
وصوت رر ى  ررن جغصصنيررس صو بررن ومدا ترر  لررم صو ررق صولررادي و ررو مابرر  ومررا جررا  

 بررر  نررري  برررص صوتررراصيذي  و رررق صاول ويتدررراول  وص صو برررن وم بررروم  مابررر صً 
بتابرراى  نرري دررق صوذتنررس ذابررس  نرريصودابررص نبرران  برراص   ررن  رروبس  صوررص من
  صبن  يان

 وصوترريصا ميررس صوجغصصنيررس وصوتاصيذيررس وبرر ص صو بررن  ظبررص  رر م صو صصسررس بمررا تُ    
صوسرص   وصوساصل  دا مرا دًا وهماصوين  ن صإلستمامجعهى مد  معقًت  امًا ومت ًص 

  وصص   ووو  ص،ذتياص  ها   ص صو بن و  
نبما دعهم  ،صو وص صو قيقي وه بن ني صومدلقس إوا إبصص  -صو صصسس–بما تب م 
و رررو مبررر ص مرررن مبرررا ص ، صو برررون مرررن صووسرررائل صو نا يررس صوبامرررس جيرر ًص برررجن

إورا دقرال   نبيرم تت رول وسرائل صوقرو  قلرس ضرعم ذليرص   صوقرو ، وت رول إورا د
  وامابن صذتصصق و  ضعم

ابررص ووا صترر  ح  وص  برر  صوررص من صوديبررصص  وتوضررإبمررا صبرر ى صو صصسررس  هررا    
ومررا ورر وك مررن الررص د سررا ببيررص  هررا  ،نرري صوتبرر ي ب رر   و دررم وبرر ص صوذلررص

دررر و  و ص يرررس مرررن صوررر وص ي وا ررر   مرررن ووص ررر  صوذرررتم باا ناو برررن  ؛صا ررراوي
  صوضتل  بن  ألجعل صبن  يان يلهق  هي  ؛ صامص صو ىظماصوع
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 بر  صورص من   با ى م راو،ىوما ص  ، ها ساصل  ام تجيب   م صو صصسسبما     
ومرا صوذلرس صوج ير   صوتري  ،و ،ذتصصق صو بن باو  ل  ني صوب صيس صودابص بليصصً 

  وضعبا وجعهت  يتمبن من صو بن و
 متملهرس بادى  م صد باص صوقو  ني والدي صو بن بل توضح صو صصسس  بما   
نري  رصوب مر  صودابرص  ب  صورص من  واببص  ويل  ها  وك  ذول ، صومبان ني

بمرا ورام ببدرا  صوبليرص  صومدلقس بجبمهبا  تا يستلي  صوتمهك مرن صو برن وا هر  
  صوب   نيباومبان صوتي ت  م  وتسا  م من صو بون وصابديس 

 هرررررا صومبررررران وووتررررر  ابلرررررص مرررررن تصبي  رررررا  هرررررا  صبررررر ى صو صصسرررررسوررررر ص   -
  (ٔ)صا ذا 

إوا  مٜٜٔ/ رٖٚٓوبان صذتياص تهك صو تص   من  ام   -ألالاحرةلالزمن  للمدراس 
 بررررص  برررر   نرررريتبررررا ا مي -م ررررل وهب ررررى وصو صصسررررس –م ٕٜٛ/ ررررر ٖٙٔ ررررام 

ذه ررا   مررص بررن  و ررا نتررص ، وصىبسررب  سرردبعرر  توويرر  صوذتنررس صوررص من صودابررص 
 توضررريحوو ، وام سرررهبوص مسرررهبًا  ذرررص سرررهبوص مسرررهك ابررريبمودعرررصم  رررل    برررون 
ظبررررراص  تلبيرررررص صومررررر ن  نررررري  صودابرررررص بررررر  صورررررص من   و رررررص  ص تمرررررام مررررر ىوصل

و ر م تباودر  اي دو  من ادوص  صو رتن وصولروصصى، وصو بون  ص،د وسيس من وجو  
بادرى صوصرم من وبص   م صومر   إ، ادبرا  انعه ملل   م صاموص صومبيصيس؛ ني

   ُبَبْ َتص بن  نيباا  صى صوتاصيذيس  مبتظس

                                                           

وجعهررى لروصصم يت ووررون ويتغهبررون  هررا  ، ( وقر  برران مبرران بب رتص مبادررًا  وويررًا  بتر  صولبيعررسٔ
وا هدى ت ووبم ب ضه   صررم ان بعر  صومراصذين يابر ون وجرو  امرابن اذرصى نري ، صومسهمين

صومدلقس  تجم   صولًا انضل وه نا    وصبما بان  ر ص صوقرول بروصبًا ووبرن لصيقرس صوت برين 
دح إوبيرررس وررر   دررراك تذتهرررم  رررن امرررابن بليرررص ؛ ناومبررران يجمررر  صوجبرررال  وصوبرررذوص، وبهبرررا مررر

، صوعرر   صولتلررون، مجهررس ص،درر و ، مررن ج يرر  ُبَبْ ررَتص ررول ، ا لررام ا صيا ررا   ذرروصبين باوبيرر 
 رررين وه صصسررراى ، نبرررول مرررن تررراصي  صادررر و  ، ، صذرررل بتررراب  بررر  صو تررراف  رررو ٜٖٔ 

  ٜٛ-ٜٚ، ٜٕٓٓ ، وصوب وى ص،دساديس وص،جتما يس
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أل وقرر  صبرر ى معظررم صو صصسرراى صوسررابقس  هررا لرروص   مررص بررن  الدراساا تلالساا    
 بررر  صورررص من  وصدتبرررا  لوصتررر   هرررا يررر    برررون  وبرررصص   مررر  صإلمررراص  صامويرررس 

توضريح و  ُبَبْ َتص ها  بن  سهلى صوضو   صوتي   م صو صصسسصودابص   ووبن 
برصص  صور وص صور ى وعبر  صو برن مر  صولروصص ووري  صوعبر ، دا تر م ى ووتر  وم  وصل

 ررول " همررًا بجدرر  يوجرر  ب ررى بعدرروصن   و رر ص بهرر  مررن ذررتل مبرر ص صبررن  يرران 
ووررر  صبرررر ى  رررر م صو صصسرررس  هررررا صو مررررتى  وذرررروصبين باوبيرررر " مررررن ج يررر   ُبَبْ رررَتص

و ررا  وورر ص صبرر   هررا لرروص   مررص بررن   بررونُبَبْ ررَتص صامويررس وتسررتيت   هررا 
 نري ووبددري ُبَبْ رَتص هرا صسرتتم    صوب رىبمرا صبر، ويسى م ل وه صصسرس وصوب رى

صبرصص  مر ى ورو    م صودقلس باوت  ي  ومى براوتصبي   هرا  ر   ا ريا   امرس مدبرا 
صودابرص نري صوتعامرل مر   بر  صورص من   صو بن وصوت  يى باوت بريل  رن ذلرس

ومررا صوسررص وصص  دجا رر ، بمرا ت رر ى ب ررى ذرروصبين ،  ر م صوقررو  وصبررصص   رر ص صور وص
 بر   ب لا باوتصبي   ها  ذول نيومى  ووبدديبع  صوسقول  ُبَبْ َتصوض   ن 

وتو يرررر  صومبررررام  مررررص  اذررررصى و صبررر   هررررا ضرررربلبا ُبَبْ ررررَتصصودابررررص وصورررص من  
   ُبَبْ َتصمسمياى تداول ذوصبين واذيصًص ، وص، وصص ببا 
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ل-:أىملالمة ورلالرئ س  للمدراس ل
ل-المةورلاألول:

 (ٖ)Bobastro (ٕ) ُبَبْ َتص(ٔ)جغصصنيس  بن -اوً،أل
  بااد و   باص   ن  بن مدي  (ٗ) ُبَبْ َتص     
 

                                                           

برر  ،متدا بررا، وصو بررن بررل مبرران م مررا  ( صوقهعررس أل  رري صو بررن صوممتدرر   هررا صوجبررل، سررميىٔ
م ص  ، يوبل إوا جون ، وصومجر ل  رو صوقبرص وصو برن   وتعدرا ا هرا برل  ري  وومرس صوجبرل   
 همًا بجد  يوج  نصق ببيص برين صوقهعرس وصو برن، ناو برن ا رمل واوسر  مرن صوقهعرس وور  ي رتمل  هرا 

صو ررصوق،  صوجرر   صاول، صوملبعررس   رر   وررت    صاب  دصيبررو  ،مررد  صويسررو ا ألنصصئرر  صوهغررس،  نرري
  ٖٜٕ  م،ٜٛٛٔصوبالوويبيس وآلبا  صويسو يين،  بيصوى، 

"بعرى  َماْوقَرسم  يى وال صبرن  ر صصى نري نرتح ٔٔٚ ر/ٖٜنتح  بن بب تص  ها ي  لاصق بن  يا  سدس  (  تمٕ
جي رًا، وورو   هيبرا وائر ًص، وجعرل معر   وريًت مرن صجرال يوويران، ناسرت ت با وجمير  ا مرال  ِإْسِتَجسإويبا لاصق من 

  صّيسصو امذس صومديعس   و و  باص   ن جبل  مدي  يق   مال  صق جبال  صّيسصي   ووجج  هوجبا إوا جبال 
  صولرادي، ت قيرق مأل صوبيان صومغصب ني اذباص صاد و  وصومغصب،  صوجر  ٕٖٔٔ ر/ٕٔٚى  صبن   صصى صومصصب ي 
؛ ٜٖٗ؛  سرررين مررراد  أل معررراوم تررراصي  صومغرررصب وصادررر و ،  صص صوص رررا ، صوقرررا ص ،  ٔٔوي ررري بصوندسرررال،  

  ٜٜٔ  ،ٜٜٜٔم م   ب م  تامهس ألموسو س صو ياص صاد وسيس، صوج   صاول،  مان ص،ص ن، 
وبعضبم يلهرق  هيبرا  Bibistrensis( يوج  ابلص من دلق وبب تص نبع  صوماصذين يلهق  هيبا ٖ

Bibistro  وصابلصيس يلهقون  هيبا Bobastro و  ص ص،سم  و صاوصب وهبوصب   
Reinhart Pieter Anne Doz y: t. Études sur la conquête de l'Espagne par les 

Arabes, Naisonneuve & Company, 1881,P.323 
أل باوضررم لررم صو ررتح، وسرربون صو ررين صومعجمررس ونررتح صوتررا ،  ررو  بررن مد ررص  با،متدررا  مررن  ( ُبِب ررتصٗ

لتلررون نصسررذًا، وصبمررا ا رربعوص صوبررا  صولاديررس ند ررجى او ررًا نقرراووص  ُوْصُلَبررسُ باادرر و  بيدرر  وبررين  صّيررسا مررال 
ْ َتص   و بص را باسريهيو باسرم   ويقول  دبا صبن ذه ونَ يْ َتْص، بما  بص ا صبن   صصى بجبل ِبْصبَ  ِبِيَاْ َتْص 

ألصوبيررران صومغرررصب نررري اذبررراص صادررر و  وصومغرررصب، صوجررر   مٕٖٔٔ رررر/ٕٔٚى  ُبوَيْ رررَتص   صبرررن  ررر صصى 
؛ياووى صو موي ألمعجم صوبه صن، صومجه  صاول،   صص برا ص، ٘ٓٔصولادي، ت قيق وي ي بصوندسال،  

 ا وصوذبص نري تراصي  صوعرصب أل يوصن صومبتم٘ٓٗٔ ر/ٛٓٛى ؛ ب  صوص من بن ذه ون ٖٖٖبيصوى،  
وصوبصبررص ومررن  ابررص م مررن  وى صو ررجن صاببررص،  مصصجعررس سرربيل  برراص، صوجرر   صوصصبرر ،   صص صو بررص، 

؛باسيهيو بابون ماو وداو و أل صوعماص  نري صادر و    مراص  صومر ن وصو برون،  تصجمرس ٕٚٔبيصوى،  
صولررادي، صومجهرر  صا هررا وهلقانررس،  هررا صبررصص يم مدررونا،  مصصجعررس وتقرر يم م مرر   مرر   صو رر ص ، صومجهرر  

ٕٓٓ٘ ،ٜ  
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 نري (ٕ)((Málaga  سَقراوْ مَ   رمالويقر  ، (ٔ)لمادون مريًت  Córdoba سُ بَ لُ صْ بيد  وبين وُ 
  هررا بررذص  بررما  وصاببرراص نبيررم صاورر صمو ررو  بررن ترر ل  درر  ، جدرروب صادرر و 

ولصيقرر  ، يسررهب  صورر صذل صوذ يررم عب ررا مررن ِ ررتوبررل إوررا ا تيُ و ، مدقلعررس وبررا بابرران
يقلر  ، وا هرا صوبرذص  سربهس مصبعرس  صى ميرام بليرص ،  د  صولهو  وصوببول  هرا صودبرص
ُبَبْ ررَتص و بررن ، ل نيبررا صابرراص بجيسررص  مررل وبرر سررصو جررص نيدبعررى صومررا  صوعرر ب وتدب

ووبرررر ص صو بررررن وررررصى بليررررص  ، (ٖ)بليررررص صورررر ياصصى وصوبدررررائ  وصورررر وصمي ، وا رررر   صوعجررررم
ومرررا  ووررر  بليرررص صوميرررام وصا رررجاص وصولمررراص وصوبرررصوم و رررجص صوترررين  ،و برررون ذليرررص 

ن   بررون اتررى بررنرر ن نتدررس ص ؛برر  ممررا بررانومررا ببررا صان دُ  ،وابرردام صو وصبرر  وصو يتررون
   (ٗ) ها ابلص  وك 

                                                           

( صوميررل أل ررو مقرر صص مرر  صوببررص  درر  صوعررصب، ويقرر ص بررلتى ا،م  صص  وصورر صص  سررتس وتسررعون اوررم  ٔ
متررص   ا مرر  بررن م مرر  صو يررومي أل صومبررباف ٘٘ٛٔإبررب ،  و ررو و رر   ويررا  وهمسررانس تسرراوى تقصيبررًا 

؛  هرا جمعر  أل صومروص ين وصومباييرل صو رص يس،  صوقر  ،  ٕٕٙ-ٕٕ٘، ٜٚٛٔصومديص،  مبتبس وبدان، 
  ٖ٘، ٕٔٓٓا ص ، صوق
أل باادرر و  م يدررس  هررا  رال، صوب ررص،  هيبررا سرروص بررذص وصوب رص نرري وباوتبررا و ررا  سرردس َماْوَقرس(  ٕ

  ٚٔ٘ امص    هس بليص  صو ياص  صو ميصي أل صوصو  صومعلاص ني ذبص صاولاص، 
مل ( صو وصمي  أل وبا معراٍن بليرص ، مدبرا صا روص  او مرا ي رب  صوبروصوي  جمر   صمرو ، وور  تسرتع ٖ

بمعدررا صوسررجن ومدرر  صورر يما     لررول بررل  صمررو  مائررس ولتلررون ذلررو   نرري  ررص  سررتين ذلررو ، 
وصصت ررا  بررل وص رر  ابلررص  مررن مررائتي  صص ، بررين بررل  صموسررين  ادقرراب م بمررس تتبررل نيبررا صوميررام مررن 
بعضبا إوا بع  ني صوعهو صو را ق ببد سرس  جيبرس وصل برام بر ي   صومقصي) رباب صور ين ابرو صوعبرا  

م ألد ررح صوليررب مررن ربررن صادرر و  صوصليررب و بررص ٖٔٙٔ ررر/ٔٗٓٔبررن م مرر  صوتهمسررادي(أل ىا مرر  
  ٛٙٔ  و يص ا وسان صو ين بن صوذليب، ت قيق إ سان  با ، صومجه  صاول،

م رربوص  نرري صوترراصي  صاد وسرري ان جباوبررا مصبرر  ولرروص   مررص بررن   بررون،  نعهررا   ُصدررَ  ( نمدلقررس  ٗ
، لرم برران وبرا  ررجن نري  بررص صولوصئرم صاول، لررم ُصدررَ  ص برين ومررم  جبرال َمقصبرس مدبرا تقرر  وهعرس ِبِبْ ررتَ 
  صبرن صابراص ) بر  ا م مر  برن  بر  ا َماْوَقرس،  و را صويروم تابعرس وِرصَداَلرسباصى ج  ص مرن ممهبرس 

مأل صو هررس صوسرريصص ،  ت قيررق  سررين مرراد ، صوجرر   صولررادي، ٕٓٙٔ ررر/ٛ٘ٙبررن ابررا ببررص صوقضررا ا( ى 
؛ صو ميصي ) ابو  ب  ا م م  بن  ب  صومدعم( ى نري اوصذرص صوقرصن صوتاسر  ٕٕٗ  صص صومعاصم،  

صوبجررصي /صوذررام    ررص صومرريت يأل صوررصو  صومعلرراص نرري ذبررص صاولرراص، ت قيررق  إ سرران  بررا ، 
؛ م م   ب م  تامهس ألموسو س صو ياص صاد وسيس، ٜٚ، ٜ٘ٚٔمبتبس وبدان بيصوى، صولبعس صاووا، 

    ٜٛٔ  ،ٜٜٜٔص،ص ن،  صوج   صاول،  مان،
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 صً ذلررص ملررل ي و بررن  بررين ،وهعررس مديعررس ُبَبْ ررَتصممررا سرربق يتبررين ودررا ان      
سريا ى  مني صوتعامرل مر  متمرص يب واي تباونِ ، ُوْصُلَبسُ صوعابمس وصيب من  صً ببيص 

بجدرر  ، إوررا صوقضررا   هيبررا، نبرر ص صو بررن بعيرر  بررل صوبعرر   ررن صوعيررون وصاببرراص
 براص   رن  ادر ،  وركوبرعوبس    ذوورا رُ  نري   نرت يصررب، متذ ا ني صوجبال

يعدرررا ادررر  م برررم صوررر ذول  ؛ صامرررص صوررر ى برررذص  متيدرررس وررري  وبرررا ريرررص بابررران 
إ، إ ص بران صجرًت  يسرص و صوذصوا مدر  بسربووس  ، يستلي نمن ي ذه   ،وصوذصوا

 مبا رص  وصوذصوا مد   هرا صودبرص صو ذول د   لصيق وص   ولصيق ، وص   ذ يم
صومهيئررس باو صص رراى وصا ررجاص صومذته ررس  برراوم صص وورري   رر ص بهرر  ناو بررن م ررال 

   ب صذل صو بن  صولوصص  تذ م وتمُ  وصوتي
وورر ص تعتبررص  رر م صومدلقررس مررن ابررعب صومدررالق صوترري تتعامررل معبررا صوذتنررس    

وان ، صوت ررررصك نيبررررا إل بامبرررراصامويررررس ب ضررررل ت برررريداتبا صو رررر ي   وبررررعوبس 
    صوتعامل م  ملل   م صامابن ،ب  ان يبون ب  ص   ي 

، ادرر   برراص   ررن سرربل مصبرر  إبررهب  بررذوصيو هررا صوررصرم مررن ان صومبرران   
مرن  وص،دبعراىبقوتبرا تسرتلي   رق صا جراص  صوترياوميرام بمن بل جادب م ال 

يعتبص بجيسص وابسل   هيباوصو بول مهيئس باوعيون وصاباص  نبي، بالن صاص 
  صولصق 

ين وترروصنص بررل  وهمتمررص  اً وم ببرر م ضررتً  اً وببرر ص بهرر  يعتبررص  رر ص صومبرران مبادرر     
 اجررس اى  نرريوويسرروص  ،لرروصصتبمو صومقومرراى وصوعوصمررل صوترري تسررا   م نرري نترردبم 

و رو ، جيب ودا  رن سراصل  رامبما ان توصنص   م صومقوماى ي  إم ص صى ذاصجيس 
راوبيررس بمررا ان  ،وُبَبْ ررَتص مررا صوسرربب نرري بررل  رر ص صولررصص  صورر ى يعرري   نيرر  ا ررل 

بل ووبرر ص ي ررنبررو وا رر   مررن ا ررم ووص رر  م  ،صودبرراصى مررن رر ص صو بررن سرربان 
  ي  برراا يص  وصوبدررائ  وصورر وصمي  نبررو مهرر ،ذلررصص ببيررصص  هررا صوذتنررس صامويررس

 ها  صوتي ت ي م وو  و بادس ناو بن م ال باوقصى وصو بون ؛ووي    ص به 
صسررت ا  مدبررا ا ررجاص ولمرراص  ترروصنص برر  بررل مقومرراى صو يررا  مررن بمررا ادرر  ي ووترر 
 ون  ر ص صومبرران  -نو صومتمررص –  مصوسررص وصص  صذتيراص   روجير ًص  و رر ص   ونصومتمرص 
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وبعوبس تمهك صومسهمين صولويهس صو تص   تهكصوسص وصص  بمو  م  بانبما ، سوصم
   امص م وصوقضا   هيبم 

وصوبررعو  ، وصوت بررين ص،متدررا دبايررس  نرريوهعررس  ُبَبْ ررَتصن إ صإل صيسرريألويقررول    
ممرررا يعدرررا ان   (ٔ)Rayya  صّيرررسو رررا تتبررر  إوهررريم  ،برررعبإويبرررا  هرررا لصيرررق 

و ر م بهبرا  براى ور  صووبول إويبرا  راق ونير  معادرا  ببيرص  ومرن يصير  صذتصصوبرا  
 مد با ا صيا ا ونضهبا  ها بليص من صوم ال وصامابن 

وصووص رر  ، درر  صو بررن صومد ررص  با،متدررا إ" ُبَبْ ررَتصويقررول صبررن راوررب  ررن  بررن  
وصل ص توبررررل ، بررررذص  بررررما  مررررن جميرررر  صودرررروص ي، وص،دقلررررا نرررري صو بررررادس 

صومتوبل إوا ا رتم او رام سربًت مد سر ًا وص برًا مدبسرلًا، بليرص صوبرصوم وصو يترون 
   (ٕ)وصوصمان وصوهو  

مما سربق يتضرح ودرا صن صودراظص وه برن مرن صوذراصا يجر م  براص   رن برذص    
يجر  بروص  مغرايص  تئر  ص ت مت جص  ، يوج  ب  اي صمر  مرن صمرو  صو يرام و در 

  جدس من جدان ا ني اصض    صصمني ؛تماماً 

                                                           

مر دبا  ، َماْوَقساي ص،سم صوق يم و ، َماْوَقسو ا ، أل  بوص  مبمس من بوص صاد و صّيس( م يدس  ٔ
بليررررص ، و بررررودبا مديعررررس، م يدررررس ا ويررررس  و يمررررس   ابررررو  برررر  ا م مرررر  صو ررررصيم صإل صيسرررري 

، صولقانرس صو يديرس مبتبرس، صومجهر  صولرادي، أل د  رس صوم رتاق نري صذترصصق صانراقٚمٗ٘ٔٔ رر/ٛٗ٘
، مأل ص، الس ني اذباص رصدالسٖٗٚٔ ر/ٙٚٚ؛ وسان صو ين صبن صوذليب ىٓٚ٘-ٖٚ٘ 

، مبتبررررس صوذررررادجا باوقررررا ص ، صولبعررررس صولاديررررس ، صومجهرررر  صاول، ت قيررررق م مرررر   برررر  ا  درررران
 ،  صص صوبتررب صوعهميررس، ت قيررق  برر  صوقررا ص ُبوبايررس ، ؛ماوررم مجبررول أل ترراصي  صادرر و ٙٙٗ 

   ٖٕٔ-ٕٕٔ،  ٕٚٓٓ، بيصوى
أل ولعس من نص س  مٖ٘ٙٔ ر/ٚٙٚ( صبن راوب )ابو  ب  ا م م  بن راوب صوبهدسا( ى ٕ

معبررر  صومذللررراى ، صوجررر   ص،ول، ت قيرررق ول رررا  بررر  صوبررر ي ، صاد ررر  نررري تررراصي  ص،دررر و 
  ٜٕ٘، ٜ٘٘ٔ ، ؛ مجهس معب  صومذلولاى صوعصبيس أل صوج   صاولٜٕ٘ ، صوعصبيس
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 يرررى ؛  برررن مد رررص  با،متدرررا   أل هرررا ادررر صبرررن راورررب و  ووررر  صت رررق صوبغررر ص ي  
 صّيررررررسمررررررن ا مررررررال ،  ررررررو  بررررررن مد ررررررص  با،متدررررررا " أل درررررر  -صوبغرررررر ص ي -وررررررال

   (ٔ)بااد و "
بمبران يسرت ق ان يلهرق  هير   برن ووهعرس ُبَبْ َتص مما سبق يتضح ودا ان    

 ان يسرماو ص صست ق ؛  بان وممتد ومُ  ،اد  مبان م ما وم  وظ؛ ومج ل 
بمررا يقرر   هررا ، سررت ق وقررب وهعررسصورر ص  ؛بمررا ادرر  مديرر  يقرر   هررا جبررل، اً  بررد

  (ٕ)ناست ق وقب مج ل ؛ي ب  صوجبل مبان  الِ 
لل؟لCastilloل ًلةصنلُ َ ْشَحر عدللوالسؤاللالذىل طرحلناسولىن لىل

ومجابس  ها   ص صوتساال يج ص بدا بيان معدا صو بن ؛ ان صو برم  هرا     
ناو برررن  بررراص   رررن  صو ررري  نرررص   رررن تبررروصم و،ن صوتبررر يق نرررص  صوتبررروص  

، وصو مايرررس  وتقررروم بررر وص صومرررت، م الرررس بسررروص  صبرررابهررر   م بررردس  مبررران او
بتضراصي  صومبران س م بردو مسرابد  ، مبم صستصصتيجيموو    بما اد، وصومصصوبس

وا يادررًا بليرررص  برران يلهررق  هررا صومبرران صووص ررر  ،  ون صإل رراص  ومسررا اى بعيدبررا
، إ رررراص  إوررررا ادرررر   بررررن صئيسرررري لررررتى مسررررمياى باو بررررن وصومعقررررل وصوقهعررررس 

ومدبرا مرا  رو ورائم ، صومدرالق صوبرذصيس نريوصو بون ادوص  مدبا ما  و مدعر ل 
 صجتمرا يبمرا ان صو برن  براص   رن تدظريم ،  ها صولصيق ويقوم ب وص صومصصوبرس

                                                           

برل صد رص  با،متدرا  ، (  ياب  صبرن راورب وصوبغر ص ي ان  برن بب رص ورم يبرن م بردًا نقرل ٔ
 ن بل ص،د و ، صامص صو ي ياب   ر   ت برد    بر ا صور ين  بر  صومرامن برن  بر  صو رق 

  ٜ٘ٔ ، صومجه  صاول، ت قيق  ها م م  صوبجاوى ، صوبغ ص ي ألاسما  صامبدس وصوبقا 
ويعدا  دا ا ها بل  ي  وومس صوجبل   صويسرو ا أل نصصئر  ، ن( ويقب  ب  صوقبص وصو ب ٕ

  ٖٜٕ ، صوج   صاول  ، ني صو صوق ، صوهغس



ْصُن ُبَبْشَت 

ِ

 يف عرص عبد الرمحن النارص من خالل كتابات ادؼتبس ٓبن  ح
ّ

ودورُه التارخيي

 م929هـ/313م حتى عام 919هـ /303حيان يف الػتة من 

﴿ٕٜٛ٘﴾ 

س معقرر   ويتبر  صو بررن مجمو رس وررصى ادر   برراص   رن ابديررس  سربصي اي، سياسري
   (ٔ)نيما يتعهق باومسائل صو نا يس   صو صتي با،بت ا وابصصا وا يادًا يتسم 

و نبرر؛ ُبَبْ ررَتص  وصل ص دظصدررا وبررل مررا سرربق دجرر  ان معظررم صو ررصول تدلبررق  هررا   
 يى بان من صو برون دًا وهلوصص ًا  مبااسوصص وصو بون و ص صببح مباد م ال

بمررررا ادرررر  دررررو  مررررن ادرررروص  ، ادرررر  اذرررر  ابلررررص مررررن مسررررما صومدلقررررس نرررري صوصئيسرررريس
وري  بع ورس ؛ نبرو صو بون صوبرذصيس صوتري ترو ا وبرا ببا بجدبرا مدع ورس وبدر  

      م ال باوع ي  من صو بون وصوقصى صوتي ُت  م  وت ي م وو   ها ووت
وورال ادبرا سرميى  هرا صسرم جبرل  ُبَبْ رَتصوور   ر لدا صور بتوص صو صيرصي  رن وهعرس 

بمررررا اضرررام ان مووعبرررا ممتررررا  مرررن صودا يررررس ، ُبَبْ رررَتصو صنرررى ب بررررن  ُبَبْ رررَتص
 دجررراف لررروص   مرررص برررن   برررون  نرريوبررران  ررر ص صومووررر  سرررببًا صئيسررريًا ، صوعسرربصيس

؛إ  برران صبررن  ررا،ى صوب يمررس  نرريوبررتبتبا وصوم انظررس  هررا  رر م صولرروص   تررا 
، نبر م  وك صوووى إوا صإلدبما   صذل   م صوقهعرس صو بريدس ني  بون يبا ص 

و، يمبررن صووبررول وبررا إ،  بررص ، تقرر  نرري مدلقررس مورهررس  صذررل صوجبررال صوقهعررس 
 يررى ، يسررمح بعرر   رر م صوذوصدررق ، ذوصدررق ومضررايق جبهيررس رايررس نرري صوو رروص 

 (  ٕ)معًا بمصوص ابلص من صلدين او لتلس 
وو  وال  د  باسيهيو ان بوي تص من صو بون صاد وسيس صوتي  مهى وقرب وهعرس 

   (ٖ)ومعقل و بن ووببس 

                                                           

(  وم يرر  مررن صوت ابرريل صدظررص  باسرريهيو بررابون ماو وداورر و أل صوعمرراص  نرري صادرر و    مرراص   ٔ
مصصجعرس وتقر يم م مر   مر   صو ر ص ، صومجهر   ، تصجمس  ها صبرصص يم مدرونا ، صوم ن وصو بون

 ٖٖٙ-ٖٖٖ ، صومجه  صا ها وهلقانس، صاول
(  وم يررر  مرررن صوت ابررريل صدظرررص م مررر   يسرررا صو صيرررصي أللررروص   مرررص برررن   برررون   رررريم  ٕ

صولبعرررس صاوورررا  ، نررري  برررص صإلمررراص  صامويرررس باادررر و ، صومووررر ين نررري صوجدررروب صاد وسررري
  ٗٗ ، صوقا ص ، يم، صص صوبتاب صوجامعٕٜٛٔ ر/ٕٓٗٔ

  ٖٖ٘، ٔ( باسيهيو بابون ماو وداو وأل صوعماص  ني ص،د و ، اٖ
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 نريمبادًا ومهجرًا  مدرًا وهلروصص  ُبَبْ َتصو و وبم  ويق و (ٔ)ويوبوو وبما ص تبص    
بمرا ا لادرًا ومتادتبرا نوض  ودا وب ًا  ويقرًا وقرو  اسروصص ا   صوببم م  صومسهمين

  وبرر باورر ص ، وبيررم بادررى معقررل  صذررل معقررلوبرر ًا ابلررص  وررس وقهعررس اسرريا  ا 
ونررا صوجبررس صو ررصويس   (ٕ)  Castillonت ررغل ومررس صبررو  صوباسررتيون  بقوورر  إدبررا

و داك  لصيق وص   ، ني  دبص وص ى صوعصو  س يق يجصى  (ٖ)ي يل ببا جصم 
مدر  بضر  سردوصى اجصيرى  صوتريومن ذتل ا مرال صو  رص ، يمبن ان يا ى إويبا

صومبدو س مرن سردجاى ، صوقهعس )صو بن( -اسيا –امبن صبت ام وا    اسوص  
، سردتيمتصصً  ٕٓا ت را إورا  نريوتذادس تبل ، سدتيمتصصً ٗٗباصت ا  ا جاص صمهيس 

 ٚٚواذرررررصى إورررررا سررررردتيمتصًص  ٗٚنمدبرررررا الررررروصل تبرررررل إورررررا ، وبرررررجلوصل متعررررر   
أل جررص صوغاوررب صا ررم  جرراص  تررم صبرربا  برر ص  نرريونررا بدائبررا تداوبررى   سرردتيمتصصً 

بمررا اددررا ، دعرر م تداوبررا وه جرراص  ببرروص  اذررصى أل جررص ، لررووي و جررصصن  صضرراً 
بوصسرررلس  اوورر  جررا ى متصصبلررس نيمررا بيدبرر، بوجبرر  مرر   ذررص مرر  لتلررس  صضررريس

وامررا باودسرربس وملررل  رر م صوتع رريقاى ن دبررا ، تررا ى إوررا ذررصق ، تل مررن صوجيررصِمرر
                                                           

ماورررم إسررربادي واسرررتا  ن ررري صو درررون وصوعمررراص   ويوبووررر و تررروصتي  بهبرررا  أل تررراصي  صسرررباديا  (ٔ
م(،تصجمرس  هرا  بر  صورصام ٕٔٓٔ-ٔٔٚص،ستميس من صو تح إوا سقول صوذتنس صوقصلبيرس )

مصصجعررس بررتف نضررل، صوجرر    ،تررونا وصوسرري   برر  صوظررا ص  برر  امو هررا صبررصص يم صو ،صوبمبررا
  ٓٔ ، صولادي
و رو  Villaverde( و ا صا ها من برين صوبضراب صورلتى  صومدع ورس ومدلقرس بيراب يرص ى ٕ

 جبل   ي  ص،د  صص  
 Reinhart Pieter Anne Doz y: t. Études sur la conquête de l'Espagne 

par les Arabes, Naisonneuve & Company, 1881,P.321 

ويوبوورر و ترروصتي  بهبررا أل تررراصي  صسررباديا ص،سررتميس مررن صو رررتح إوررا سررقول صوذتنررس صوقصلبيرررس 
  ٗٓٔ  م(،ٕٔٓٔ-ٔٔٚ)
( صوجصم أل وصوُجصم مد  ص بذصي  ا ق وبذابرس  در  صو رال، و رق صوروص ي إ ص   رص  ٖ

 صوما  ني صس ه   
، ،مرا   جرصمٛٔٔ، ٔا، ت قيرق مجمر  صوهغرس صوعصبيرس، مجمو س ماو ين أل صومعجم صووسريل

  صص صو  و 
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برررين اسرررلح م  رررو   وتوجررر  ، تبرررل إورررا مترررص ودبرررم تررريصو، تذادرررس صاسررروصص
 ٜٔبسرررردجاى  جصيررررس  صى صصت ررررا  اوررررل مررررن ، صصبررررل معبررررا و ون مررررا، صو رررروصئل
  (ٔ)واوبص  –سدتيمتصًص 

د رو  صويترر  ، بادرى صاسروصص ُتبررون  ربًت مصبعررًا و صذهر  وجر   رربل مصبر  اذررص  
 رربل  نرريتبرر و ، بررجبصصا برراص   ومبررممس ، متررصصً  ٓ٘لررول ضررهع  ، صابلررص بررصو صً 

مسرا اى تبرل إورا مصب  يتبون بل وجر  مرن اوجبر  مرن   صى  بل،   اماى
 ،و صويس وهمبدام  صو صويس صو ماويس ص، ونا  صذه  وج  ب ن مبهل، لتلس امتاص
وبين بقايا صاسوصص ، صوعا    يبما ، مبسو  باو ذاصم صوجبيس صو مصص وب  بئص 
 ،ظبرص تراا م روم مرن صومصمرص صابري ، وصومسربيدس صى صوبدايرس صو قيرص  ، صو صذهيس

ببرا مجمو رس مرن وصجرل ا ر  صابروصب وا جراص   ير   ، يصج  إورا صوقرصن صوعا رص
و هرررا مسرررانس ت يررر   هرررا اصبعرررين مترررصًص مرررن صوجبررراى صو رررماويس ، صو هرررا صو ذصنيرررس

وصو ررررصويس وصوغصبيررررس وهقهعررررس  درررراك بقايررررا بسرررريلس اسرررروصص بادررررى ت رررريل ب اضررررص  
 بررجيصوسرر يق إوررا إبلررال صو اجررس إوررا صوقيررام  صوجدرروبي ى صوجرر   وورر  ا، ذاصجيررس
  (ٕ)من   ص صوجادب   نا ي مل 
ومصب  وو  ، بع  صوماصذين بجدبا وهعس وويس و ابمس وهمدلقس بما وب با    

، صوررو ص تقرر  وسررل صوجبررال وهعررس  رربيص   نبرري، صو صبيررسودقلررس صدلررتق و متتبررم 
 نرينتقر  ، جبرل مصت ر  ، يمبرن صووبرول ور وتقر   هرا وو   بهتبا ومم صوجبرال 

بمرا ادبرا مدلقرس رديرس ببرل مرا  رو لمرين ملرل صور  ب مبان ت صن   در  صولبيعرس 
بررهبس  نرري مبرراننيقررول صومرراصذين بجدبررا تقرر  ، وصوعرراا وصوصذرراموصو ضررس وصود ررا  
 ُبَبْ رررَتصتعتبرررص ن، اوررروى وهعرررس باادررر و ؛ صامرررص صوررر ى جعرررل مدبرررا وسرررل صوجبرررال 

و صجررس جعهررتبم يلهقررون  هيبررا مبتظررس باوسرربان  نبرري، صوقهررب وصوم ترراف وهمدلقررس
                                                           

( ويوبوو و توصتي  بهبا  أل تاصي  صسباديا ص،ستميس من صو تح إوا سرقول صوذتنرس صوقصلبيرس ٔ
و ها صبصص يم صومتونا وصوسي   ب  صوظا ص ، م(،تصجمس  ها  ب  صوصام صوبمبإٔٓٔ-ٔٔٚ)

  ٗٓٔ ، اديمصصجعس بتف نضل، صوج   صول،  ب  ا
  ٗٓٔ ، صوج   صولادي، ( ويوبوو و توصتي  بهبا  ألصومصج  صوسابقٕ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ٕٜٛٛ﴾ 

ج   مدبرا يصجر  وعبرص  مرص  صوت بيداىو  م ، م الس بجسوصص  اويسو ، م يدس
  (ٔ)بن   بون وصوبع  صاذص وبل  بصم

وورر  برران صوقضررا   هيرر  امررصًص ، قبررصمررن صو بررون صوترري ، ت ُبَبْ ررَتصن بررن     
و صجررس جعهترر   درر  صذمررا م وررام ب صسررال صسرراوس ، صوررص من صودابررصمسررت يًت وعبرر  

نبرو مرن ابلرص صا ر صى ترجليصًص نري  ، عهمبم ب وك ت بيهياً إوا بل  مال صوم ن يُ 
   (ٕ)وم يب ق ما وام ب  صودابص  ب  صوص من  بجن  تاصي  صاد و 

مما سبق يتضح ودا ان صو برن م برن ب ضرل لصيقرس بدرا  اسروصصم ووت ر     
ابلررص بررتبس  نجبرربحنرري لصيقررس صوبدررا  وص،تقرران نتترروصنص صو صنيررس ، صابلررص  وررس

  وت  يم صوسوص ووهمصصوبس  تستذ م صوتي  ص ريص صابصصا ، ووو 
ل-:ُ َ ْشَحروصفلا نلة  نلل وةلوةص ن ل

 صودابرص بر  صورص من  اصسره  بتراب  مرن ذرتل ُبَبْ َتصجا  صبن  يان بوبم   
ي برا وبرم  رن صوعمرل صوعظريم صور ى ورام بر  و رو تغهبر  إوا برل صانراق وصوبهر صن 

نبرررر ا بتمرررر   دبررررا بجدبررررا وا رررر   ومصبرررر  وه ررررصك وصوب ررررص ، ُبَبْ ررررَتص هررررا  بررررن 
بمررا ، نبرري صومهجررج باودسرربس وبررمبمررا ادبررا مبرران  رر  وهدبررصصديس ، وصوظهررم وص،نتررصص 

صامرص  صل صوذروم وصو ر    ردبم  ُبَبْ رَتصادبا صامن وصامان نبمجرص  وجرو  م نري 
 نريتسربب مدلقرس وص ر    نريوو  صومبان وتجمي  بدا جه تبم  صو ى يعب  م ى
 هررا صو مايررس نبرران مررن انضررل  ُبَبْ ررَتصووررم يقتبررص  وص    ابعضرر  ررم بعضرربم 

                                                           

 ( وم ي  من صوت ابيل  ٔ
Abelardo de Carlos: La ilustración española y americana: revista de 

bellas artes y actualidades, the Complutense University of 

Madrid,1870,p.438-443. 

 ( وم ي  من صوت ابيل صدظص  ٕ
Carool  Kersten : Title The Caliphate and Islamic Statehood 

;Challenges and Fragmentation , the University of California, Gerlach 

Press, 2015,p.32-33-34. 
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وررو   نررينبررو مبرران ، يذتهررم  هيرر  صلدرران  امررابن صإلرالررس وبررم ووررى صا مرراى 
   (ٔ)ت بيد 
 ر ص صو برن ص تبرم  نريمرن براص وظل صبن  يران يمتر ف صو برن ورائًت      

وسرا  ت  صايرام ، و و مبان لال  مرصم وتر صصبى  هير  صوردعم، ومن  ا  ب  سهم
ت رر   وص ررتعال  نرريوبرران سررببًا صئيسرريًا صوذتنررس صامويررس و تررص  لويهررس معررا    نرري
مبما بادى اد  ، يستلي  ا   ان يظ ص ب  وبم ووت  وائًت  نيوباوغ  ،صو تدس
تجاوصم نهم يسرهم مرن  صوتيومعظم صوبه صن وتب ي   إص ابمب ص مما جعه  ، ووت 
؛نق  سهبى ذيصصى وببجرس برل  ر م صومر ن، نبري مرن  رصم ا ل   م صوبوص   صم

بدررا   بررجي ررا بمررا ، يقرراصن بداا ،  رربيبس وبررا مررن صومرر ن صومبرران وسررمابس صوبدررا  
و، ير  ، وصا راويو ها صوصرم من صتسرا  ابديتا را إ، ادبرا مبتظرس باابديرس ،  ذص

صستعبرى  هرا صورر  ص  ُبَبْ رَتصوهر  ص نيبرا برجن صبرن  يران اصص  ان يقرول ودرا برجن 
إ، ادبرررا ورررم تضرررعم و ص ى ورررو   وصا مدرررسمرررن مرررصوص صايرررام  نعهرررا صورررصرمبقوتبرررا 
 بررر  وورررال    نيبرررا تغيرررصصً  ررر ى   بمرررا ان ا ررر صى وتقهبررراى صوررر من ورررم تومدا رررس 
 دبررا وررم  رري  صودابررص ادرر  وررو، صجتبا دررا وِجرر دا  نيبررا ومعصنتدررا بررل صوررص من  

و صذهبا صوجدران ، قبابصوبا صاسوصص وصابديس و تنق  ا ال  صوسيلص   هيبا دستل
   (ٕ)وباولصو  معموص  

 جبهري برذوصيباوصرم من اد  مبران  ُبَبْ َتصمما سبق يتضح ودا ان  بن     
ببيرص     باص   ن جدرس مرن صوجدران نبرو  براص   رن مسرا اى بهب إ، ان  صذه

يجمرر  بررين  رريئين  ررامين و مررا صوقررو  وصومدا ررس وجمررال  ن درر ورر ص ذضررصص  وصسررعس 
 صولبيعس  

 

                                                           

  ٖٕٓ-ٕٕٛ ، ت قيق  اوميتا، صوج   صوذام ، صومقتب :( صبن  يان ٔ
  ٖٕٓ-ٕٕٛ ، ت قيق  اوميتا، صومب ص صوسابق( صبن  يان ألٕ
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ع اادلالاارةمنلالن صاارللعصاارلق االللُ َ ْشااَحرللةصاانلاألىم اا لالح ر ة اا ل-:ث ن اا ًل
ل-م(:961-919ىا/033-053)
مررر ى تعرررصم  هرررا و ؛ بص  ررر ص صوجررر   مرررن صا ررر صىوررر ب اجرررسصو صصسرررس  ىبادررر   

 بررررادس صومبرررران وورررر ص  بسرررربب برررر ص صوذلررررص و صوتبرررر ي نرررريمعادررررا  صومسررررهمين 
 وصوووروم نري وجر  صإلمراص  صامويرس صومتمص ين  هرا ص،سرت ا   مرن  ر م صو برادس 

ظبروص  صبرس  مرص برن   برون   وق  ب اى ا  صى  ر ص صو برن صوتاصيذيرس مر  
 رر/ ٖٙٔ - ررٖٛٔ) بص صإلماص  صامويرس  ني( م ٜٛٔ ر/ ٖٙٓصومتوني  ام )

 صبترر   رر م  هررا تجميرر  بررل صومتمررص ين وصولررائصين  نرريوص تمرر  ، (ٜٕٜ-مٙ٘ٚ
 نريوو  ن هى صإلماص  صامويرس ، ُبَبْ َتصو بل من ذتوبم  بابس د وى ب بن 

وبادررى  صبترر   برراص   ررن  ررعاصصى و تانرراى ، صوقررت  نرري  دوت بررورر   صوتبرر ي
باوسررررهلان  ،جررررا  نيبررررا ان صو بومررررس صامويررررس صدت  ررررى مرررردبم  قررررووبم ابررررص  مررررا

،وبم واد  جا  من اجل إصجا  بل  قووبم وتذهيببم  وصاموصل و مهى  ها إ
- ٖٕٛ)صاميرررص م مررر  برررن  بررر  صورررص من صاوسرررل  ن رررلووررر   مرررن  ررر ص صوررر ل  

 صومدرر ص بررن صاميررص م مرر واصسررل ورر    صوقضررا   هيرر  نرري م(ٙٛٛ-ٕ٘ٛ ررر/ٖٕٚ
 ،ورررم ترررتمبن مرررن إدبرررا  لوصتررر  صوتررريصو مرررتى م ( ٛٛٛ-ٙٛٛ رررر/ ٕ٘ٚ-ٖٕٚ)

ترونا الدرا   براصم و  ،عمل  ها م ابرصت  د ئٍ  وصص صومد ص م اصبت  بد س ؛ ن
 برر  ا  ترا جررا  صاميررص  ،(ٔ)، مٛٛٛ ررر/ٕ٘ٚ ررام  ُبَبْ رَتصت رى اسرروصص م يدررس 

ا هرررررن صبرررررن   د ئررررر  ُبَبْ رررررَتصووبررررر  م( ٕٜٔ-ٛٛٛ رررررر/ٖٓٓ-ٕ٘ٚبرررررن م مررررر  )
ت رررى لا تررر  و درررا اصسرررل   ُبَبْ رررَتصسرررتقص  هرررا ان يص يررر  برررون صولا رررس و م

                                                           

مألتاصي  إسباديس صإلسرتميس او ا مرال ٖٗٚٔ ر/ٙٚٚوسان صو ين بن صوذليب صوسهمادي ى (ٔ
ت قيررق إ  وي رري بصوندسررال، مبتبررس ، صا ررتم نرري مررن بويرر  وبررل ص، ررتتل مررن مهرروك صإلسررتم

صوجرر   ، ت قيررق ورروي  موويدررا ، ؛ ماوررم مجبررول أل  بررص بررت  صادرر و ٕ٘ ، صولقانررس صو يديررس
؛ م م   ب  ا  دران أل  وورس ص،سرتم نري صادر و   مرن ٔ٘ٔم، ٖٜٛٔ ، م صي  ، صاول

صولبعررس ، صوعبررص صاول صوقسررم صاول، مبتبررس صوذررادجا باوقررا ص ، صو ررتح  تررا  بررص صودابررص
  ٕٖٔ، ٜٜٚٔ، صوصصبعس
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صو بررم  نرريوي رراصك صبررن   بررون   صّيررس هررا  (ٔ)صاميررص  برر  ا  وصويررًا مررن وبهرر  
نج ر   بر  ا  مهرس وا  را ولرص  وصورا صاميرص  ووبن سص ان مرا ا هرن  برياد  

لى بريبم  و رصوجبرال  نيووبد   صب مد  بسبب تذ ي   داك ، ُبَبْ َتصبد سس إوا 
 نريوباوصرم من جبو  صو ووس صامويس صوبليص  ،  ي     مداو اى وم تس ص  ن 

 رر ٖٖٓ، ترا جرا   رام (ٕ)صوقضا   هيبرا  نيصذما    م صو صبس إ، ادبا ن هى 
هبهح واصسل وعب  صورص من صودابرص وصسرتجاب صودابرص و درا و جدح صبن   بون

صورر ى برران برر يقًا ،بررن   بررون  (ٖ)صتبررل لبيررب صودابررص ي يررا بررن صسرر ق 
وبرران  رر ص ، وصدتبرا صامررص بعقر  بررهح بيدبمرا وتبررا ل صوبر صيا، (ٗ) ُبَبْ ررَتصجسرقم ب

   (٘)تهك صو تص   نيتب ئس صولوص   نيمن ا ظم صوعوصمل 
صذما   صبس  ني صستغصووص ووتًا لويًت ن و  يودا ان صومسهممما سبق يتضح     

صبررن   بررون وان  رر م صو صبررس ورر   ابررصى لتلررس مررن صامررصص  و ررم م مرر  بررن 

                                                           

 ٘ٔٔ-ٕٔٔوميتا، ت قيق  ا، (  ب  صوو اب بن  ب  صوصام  صبن  يان ألصومقتب ٔ
م أل صومقتب   ) ب  صاميرص  بر  ا برن م مر  برن ٜٚٓٔ ر/ ٜٙٗ(صبن  يان صاد وسي ى ٕ

مد رروصصى  صص صانرراق صوج يرر   ، ت قيررق صسررما يل صوعصبرري،  برر  صوررص من بررن صو بررم بررن   ررام(
؛  دررررررررررران،  وورررررررررررس ص،سرررررررررررتم مرررررررررررن صو رررررررررررتح  ترررررررررررا  برررررررررررص ٛٙٔ -ٕٙٔ ، صومغرررررررررررصب

  ٖٖٛ-ٖٖٙصودابص، 
صسرر اقأل مررن ا رربص البررا   برر  صوررص من صودابررص وصورر ى اوررم بتبررًا نرري صولررب ( ي يررا بررن  ٖ

ومدبرررا صابصيسرررم  و رررا تعدرررا صا ويرررس صوقهبيرررس  نررري ذمسرررس اسررر اص و رررو اول ترررجويم  برررصم صبرررن 
، جهجررل البررا  صادرر و    وبرران لبيبررًا دبرريًت  اومررًا نرري برر ص  ووررس   برر  صوررص من صودابررص

وبران ور  مرن اميرص صومرامدين  ، وبران وائر  بلهيرو   مادراً ، وصستو صم وووا صوو،يراى وصوعمرا،ى
 ب  صوص من صودابص م ل ببيص   صبو  صو  سهيمان بن ذان صاد وسي صومعصوم برابن جهجرل 

ملبعس صومعب  صوعهمي صو صدسي وآللاص صو صويس ، ت قيق ناص  سي ، أل لبقاى صالبا  وصو بما 
  ٓٓٔ-ٕٜ-،  يا ٜ٘٘ٔ، باوقا ص 

  ٘ٔٔ-ٕٔٔت قيق  اوميتا، ، صبن  يان ألصومقتب جع ص بن مقسم   ( ٗ
 دانأل ووررس ٘ٔٔ-ٕٔٔ( وم يرر  مررن صوت ابرريل  صدظررص  صبررن  يرران ألصومبرر ص صوسررابق،   ٘

  ٖٓٛص،ستم من صو تح  تا  بص صودابص، 
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 بر  وبر صياى  برص  برن م مر صومد ص بن م م  و بر  ا و  ب صوص من صاوسل 
، و ها صوصرم من  ورك ورم يتمبدروص مدبرا، مما ي ول  ها ووتبا صودابص صوص من  

تجعرررل  صوتررري ا ويسرررى بررراوقو   ررر م داجررر و وصل ص دظصدرررا و صبرررس  مرررص برررن   برررون 
نررد ن دعهرررم جيرر ًص برررجن صو ووررس صامويرررس ، وبررا صوتبررر ي نرريصو ووررس صامويررس ت  رررل 

وموصجبرررس  صبررراى اذلرررص مرررن  ررر م ونرررا ظرررصوم ابرررعب  صوتبررر يصسرررتلا ى 
م ربهس ان صوبرعوبس ورم تبمرن نرا صوعدبرص صوب رصى برل يوجر  يعدرا  ممرا، ببليص
 صوتريصوقويس  صوت بيداى نيتغهبى  ها وو  صإلماص    م صوم بهس تتملل و ت ووى 
، و ررررصبتبم اساسرررريمقررررص و ن بمعقررررل و صذتاص ررررا صوموورررر  صوترررريصومدلقررررس  نرررريتوجرررر  
مما يجعهر  جبهي وم ال باو بون وصوقصى   بذصىد س    - ُبَبْ َتص -ناومبان
 اوورى و ن صإلمراص  صامويرس ورم ت قر  صامرل نر و ها صوصرم مرن  ورك إ، ، ابلص وو 

، مررصصصًص وتبررصصصًص مرروصجبتبم ووبدبررا بادررى تسرريص  هررا دبرر  وص رر  نرري صوتبرر ي وبررم
 نرررريوبرررران صامررررص يسررررتوجب مرررردبم  صصسررررس جيرررر   ويعهمرررروص بررررجن صوم رررربهس ويسررررى 

تررم  وبررن  صا ررذا  ووبدبررا بادررى نرري صوت برريداى صوقويررس صوغايررس نرري ص،متدررا 
صور ى صسرتلا  تعر يل ذلتر  وصوسريص   بر  صورص من صودابرص ت صصك صامص  ها ي 
   سابقي ُذلا  ها ُذلا مغايص  و
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لل-المةورلالث ني:
ل-:وجعارل نلعمرل نلةاصونلُ َ ْشَحرلةصنل-أواًلل؛
و  ب صبد  جع ص  (ٔ)م ٜٛٔ/  رٖٙٓتونا  مص بن   بون ني  ام         

 برر  صوررص من نجصسررل ورر  و   صو ررصصص وهقلرر  باولصورراى مرر  ب ابيرر  نرري صوعدررا   
صدرر  صسررتب  ب بررم  يررى بمررا لرراص  هيرر  إذوترر   (ٕ)لررم ررر صم بد سرر  ، صودابررص ررر و 

وصدتبرا وتصترب  هرا  ورك صذرتتل  اور  ، وم   لتى سدوصى ولتلس ا بص ُبَبْ َتص
   (ٖ) مٕٜٓ ر/ٖٛٓ ام  ُبَبْ َتص بن  ني  بقتهلائ س من ذابت   بقيام صامص 

                                                           

بدرس   ، ( وق  تصك  مص بن   بون اصبعس بدينٔ  رم سرهيمان و بر  صورص من وجع رص و  ر  وصل
بم اوورس صو ترك بر  ، وبان و  وو   ذص  و ايوب صتبم  ابوم  د ما ص ترل  صى مرص ،  ي اصذتدا

وبران ابروم  ، بعبر  مدر  ُبَبْ رَتصوورام جع رص مبران ابير  نري ، ووته  نقام سهيمان باو بم ني اب  
نررجظبص جع ررص يرروم مرروى ابيرر  ، واذرر  ورر  صوبيعررس  نرري اوصذررص ايامرر ، ورر  وهرر م  برر م نرري  ياترر 
و  رم ان ابرام بران يعتدرق ، وير ين باودبرصصديس معبرم ، اد  يعتدقر   يردبم وجمي  دباصى بب تص

نتووروص ، مر  صوقسيسرين وصوص بران  ون سرائص صودرا ، وجمر  ود سر  تجيير ًص  مردبم،  وك و، يظبرصم
و ندررر   هرررا سررردس صودبررراصى   م مررر   بررر  ا  دررران أل وورررس ص،سرررتم نررري ، تجبيررر  وصوررر م معررر 

مبتبررس صوذررادجا ، صوقسررم ص،ول –صوعبررص ص،ول ، برر  صودابررصص،درر و  مررن صو ررتح إوررا ب صيررس  
  ٖٗٛ-ٖٖٛ ، ، باوقا ص 

نقر  رر صم ايضرًا ، ( يقول صبن صوذليب ان  ب  صوص من  صودابص ورم يبت را ب صسرال ور  رر و ٕ
  صسررتباف ا ررل صو بررن وررتًت وت ررصي صً و ، ووتررل مقرر م جع ررص، وصنتررتح  بررن بهرر م  دررو ، بد سرر 

  ٖٖ ، ألا مال صا تموسان صو ين صبن صوذليب 
 ، ( جع ررص بررن  مررص صورر ى ترر وا مررن صبدررس وررب بررن  بيرر  ا بررن اميررس صومعررصوم بررابن صو رراويسٖ

وورر  تصتررب  هررا  رر م  ُبَبْ ررَتص صوترري دقهررى إوررا، ابررو  يسررا  صورر ى برران مررن ا ررتم صومذرراو ين
مرن  صو يجس من مسرا    بعضربم بعضرًا  م مر   بر  ا  دران أل  وورس ص،سرتم نري صادر و  

صولبعررس ، صوعبررص صاول صوقسررم صاول، مبتبررس صوذررادجا باوقررا ص ، صو ررتح  تررا  بررص صودابررص
 صص  ، صوجرررر   صاول ، ت قيررررق  سررررين مرررراد  ، صبررررن صابرررراصأل صو هررررس صوسرررريصص ٜٜٚٔ، صوصصبعررررس
؛  درانأل ٖٖت قيرق وي ري بصوندسرال، ، ؛ صبرن صوذليربأل ا مرال صا رتمٖٕٓ ، صومعاصم

  ٖ٘ٛ-ٖٗٛ ،  ووس ص،ستم من صو تح
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مقتررل صومرراصق جع ررص بررن  مررص بررن   بررون بررا ب  نرريويقررول صبررن  يرران     
ويهررس صا ررر  ورررلتى   رررص  ذهررى مرررن جمرررا ى صاذرررص وترررل  نررريادررر  أل ُبَبْ رررَتصوهعررس 

 ُبَبْ رَتصصوماصق جع ص بن  مرص برن   برون  مير  ا رل صوضرتوس برا ب م يدرس 
صجررال مررن  ،وبرران صورر ين وتهرروم- هررا ر هررس  -تررل  صذهبررا ِريهررسوا رر   صوذررتم وُ 
،  يرا  وصور م نريوسبب  وك اد  بان ُيسص ص،ستم ويبرتم  ورك ، صودبصصديس صوعجم
و بصوص صرتياور  نرج ذهوم ، بع  ونا  وصو م ندقم  هي  صودباصى ومستمنجظبص ميه  

متذ يرررًا ُبَبْ رررَتص إورررا  ُوْصُلَبرررسُ وبرررصم ووتهررروم وبرررا صوص باسرررت  ا  اذررروم سرررهيمان مرررن 
  (ٔ)باولا س  و  وصويبا ص 
ممرررا سررربق يتررربن ودرررا ان مقترررل جع رررص برررن  مرررص برررن   برررون يررر ل  هرررا ان    

نبدرراك   ررم  ذررص و ررو ، م وررم تتملررل ورروتبم نرري صوت برريداى نقررل، و وا  بررون 
ووبرم  وص ببيرص نري  ُبَبْ رَتصصوغاوبيرس صوعظمرا مرن سربان صور ين يملهرون صودبراصى 

 هررا  هررم ورر  برران صودبرراصى ، صسررتمصصص ا نرريمسررا     رر م صو صبررس ومبرره تبم 
جع ررص صوقضررا   هررا  مررن صامررص صورر ى مبرردبم ُبَبْ ررَتص  بمرر صذل ومذرراصا  بررن

ان صومسهمين برادوص  براص   رن نئرس مما ي ول  ها يسص  و وس و وصوقضا   هي  بسب
تعي  ت ى ولج  صودباصى وصوغاوب ادبم وم يتمبدوص من مغرا ص   ُبَبْ َتص نيوهيهس 

صو بررن إل بررام سرريلص  صودبرراصى  هرريبم   تررا ، يذررصا معبررم صوذبررص بمرر صذل 
 يسبل وبم  ذول صوم يدس  نومذاصا صو بن ويتعصنوص  ها دقال ضع بم 

ل-:م990/لىا011ع ملسم م نل نلعمرل نلةاصونوللُ َ ْشَحرةصنلل-ث ن ً ل؛
 بر  وصستووا  ها امرص وصور م وصسرتجمن إورا  ُبَبْ َتصو ناسص  اذوم سهيما و دا    

نرجذصا ن صوغراصصى  رإورا ان تمبرن و رت ور صم ندبرى و نساوم  ، صودابصصوص من  
 رن صوغراصصى لرم   باوبرهحنذرام سرهيمان وبرا ص صودابص صوقوص   ب  صوص من   و 
وذرصب برل  مٖٕٜ رر/ٖٔٔ ام  نيساص  ب  صوص من صودابص و باص سهيمان ن

و د ما ص رت   هير   ُبَبْ َتصت ى ي ي   تا ص تبم سهيمان ب    صوتيصومدالق 

                                                           

  ٜٙٔ-ٛٙٔت قيق   اوميتا،  ، ( صبن  يان أل صومقتب  ٔ
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صودابررص نوصنقرر  مقابررل صوتدررا ل ورر   ررن  برر  صوررص من  صو براص لهررب صامرران مررن 
   (ٕ) Monte Mayor وْص يُ مِ  ىْ دْ ومِ  (ٔ)ل  َ بع  صو بون ملل  بن صوْ 

باور با  وتعامهرى ، تتمتر  باور با مما سبق يتضرح ودرا ان  ذبريس سرهيمان     
صودابص ويعتبص سهيمان من ابلص صو ذبياى  ب  صوص من  م   وصو دبس وصو يهس

توررراى و يرررس  نقررر  بررر ا  بمررر  بعمرررل ، صوم ررراببس وعمرررص برررن   برررون مرررن او، م
ان  بمر  و  ص وغص  وص   و و تولي  اصب، صودابص ب  صوص من   وب صوس م 

صوووى وي  مداسبًا وهقيام بلوص  مر  صومسرهمين و ترا يبسرب تجيير  وعهم  بجن   ص 
  ذابس بع  صدقتببم  ها اذي   و  م ولقس صودباصى

 برر  صوررص من  سرردس ص رر ى   ررص  ولررتى مائررس ررر ص  نررينيقررول صبررن  يرران ادرر     
و صنبرا صوماصق سهيمان بن  مص و بون صي  ومدا وس  ُبَبْ َتصصودابص إوا م يدس 

و برر ا ، ُبَبْ ررَتصصودابررص  هررا  برر  صوررص من  و دررا درر ل ، صبررن  يرران بغرر و   ررال 
 ررن  ص،دبررصصمصودابررص صصجيررًا مدرر   برر  صوررص من  مباتبررس ومتيدررس  نرريسررهيمان 
 بر  صورص من  ووبرن  ،وورو  ذرتم بيدر  وبرين ا ر  ابر اب  و  ص بسربب ،صوم يدس

لررم ، ومرر   سرربعس ايررام مسررتمص صو برراص  هيرر    و رر صودابررص  رر م  هررا مدا وترر  
 ْ  صْ اَ و بررررررن ُبَمرررررر ْ  صْ صَ  َ صْ إوررررررا  بررررررودبا ملررررررل  بررررررن نَرررررر ُبَبْ ررررررَتصت ررررررصك مررررررن 

                                                           

بليررص صو ررجص وصوذيررصصى  برر ا صورر ين  Elvira(  بررن صو ررال  ألباادرر و  مررن برروص  ِإْوِبيِررَصُ  ٔ
  ٜٛ ب  صومامن صوبغ ص ي ألمصصب  ص،لت   ها اسما  صامبدس وصوبقا ،  

إ، ادر   ويرق جر ًص ، يبرهح وتسرتعمال وبرغصم ويوجر   َماْوقَرس بن مدى ميوص من بروص   (ٕ
 هٙٚٚى برررر   جررررص صويرررراووى صا مررررص   و ررررو صوجبررررل صوببيررررص   وسرررران صورررر ين صبررررن صوذليررررب

، صولبعرس صولاديرس ، صومجهر  صاول، ت قيرق م مر   بر  ا  دران، ألص، الس نري اذبراص رصدالرس
ألد رح صوليرب   رٔٗٓٔى صومقصي؛ا م  بن م م  ٔ ا يس ٖٕ٘ ، مبتبس صوذادجا باوقا ص 

  ٕٜ ، صومجه  صاول، من ربن صاد و  صوصليب
؛  دررانأل  ووررس ص،سررتم مررن ٖٖت قيررق وي رري بصوندسررال، ، صبررن صوذليرربأل ا مررال صا ررتم 

  ٖ٘ٛ-ٖٗٛ ، صو تح
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Bumares (ٔ)  َو تببا وص ت ى ولجتر   (ٕ) ْص لَ يِ بِ  ىْ دْ و بدى  ِ  ْ  جَ و   صو
 (ٖ)  ُ صَ امْ و دا د ل     بن  مص بن   بون اذو سهيمان من  بن وَ ،  هيبا

 لْ يِ صِ بِ ْ رومَ  (ٗ)بُ َبروصوُمدِ   لْ اَ لم تقر م و برن َ ر، صودابص ب  صوص من  مدبا نجمد  
وررم  -امررابن بررعبس  رر ي   صوت بررن–صولصيررق إويبررا او رراصًص  نرريم نرراوت م  سررابصُ 

ندرا ل  برن  رال وبران مرن ، ودتبرا  هير سربل ا ور  ُ   ، يقت مبا جي  وبهر 
وواترل ، ومهك مرا  وور ، اصباض امد   بودبا نج ال ب  و ابصم وتغهب  ها 

هبررا يصير ون صو تررك بررجميص م وبران ا  ُبَبْ ررَتصلررم وبر  م يدررس ،  دراك  بررون بليرص 
   (٘)سهيمان

                                                           

 بن ُبَماِصِ  ؛  بن يه ظ بضم اوو  وبسص صوصص ، وصو ين معجمس و و  بن مدي  من ا مال  (ٔ
  يراووى صو مروي ألمعجرم صوبهر صن،  صومجهر  صاول،  صص برا ص،  َماْوَقرسديس   ص ميًت مرن  ها لما صّيس

؛ م مررر   بررر م  تامهرررس ألموسرررو س صوررر ياص صاد وسررريس، صوجررر   صاول،  مررران ص،ص ن، ٜٗٗبيرررصوى،  
ٜٜٜٔ ،ٖٜٔ  

، و ا وا ر   مرن ووص ر  صوعجرم  ُاوِصُيوَوس(  بن ِ ْدِى ِبِيَلْص أل و  بن  بين  من ا مال م يدس ٕ
وموض  مهببم ومدبا إوا إو  ذمسس   ص ميًت ومن إو  إوا  بن وقدى ستس اميال، ومن م يدس 
ووصوس إوا موصبيلص لتلون ميًت، ومن ووصوس إوا ُمهيدس ذمسس ولتلرون مريت، ومرن مهيدرس إورا  برن 

يًت  ا مرر  بررن  مررص بررن ادرر   رردى بيلررص اصبعررون مرريًت ومررن  رردى بيلررص إوررا  رردتجياوس   ررصون مرر
دبررررو   ررررن صادرررر و  مررررن بترررراب تصبرررري  صاذبرررراص وتدويرررر  صالرررراص،  مأل٘ٛٓٔ ررررر/ٛٚٗىصوعرررر صي 

وصوبسررتان نرري رصصئررب صوبهرر صن وصومسرراوك إوررا جميرر  صومماوررك، ت قيررق  برر  صوع يرر  صا رروصدا، مد رروصصى 
  ٓٔمعب  صو صصساى ص،ستميس، م صي ، 

 بررون صوغصبيررس  و رو بهرر  صور ص  يتسرر  نير  صو ررصى   مرر بصصى ؛  رو  بررن مرن صو َورراْمَص  ُ (  برن  ٖ
صاميررررص  برررر  ا  ذررررص مهرررروك بدررررا  يررررصي بغصدالررررس صومسررررما   ببترررراب صوتبيرررران أل د ررررص وت قيررررق وي رررري 

  ٜٗبصوندسال،  صص صومعاصم  بمبص،   
  ألم يدررس  سرردس باادرر و  متوسرلس بليررص  مبرراي  صوسررمك وببرا نوصبرر  جمررس، مصسررا و هيرر صوُمِدَبربُ (  ٗ

 بن ببيص ، يصصم، ب  صب  واسوصق وجام ، ونير   لراص ور ول بليرص ، وبادرى وبرم نير  ميرام مجهوبرس 
و لاص، وبقصب صو بن  يما   ظيم مبدا من  جاص  مصب  صاس ل م    صا ها، صصت ا   د و مائس 

 رتم  صص ، ني صاس  مد   وهما  صومجهوب إويبا، وور  د رى نري  رص  جبرس صور يما  صوجدوبيرس مرن ا 
إوررا اسرر ه  مبررب وهمررا ،  تررا وبررل إوررا صاص   صو ميررصي ألصوررصو  صومعلرراص نرري ذبررص صاولرراص، 

 ٘ٗٛ    
  ٗٛٔ-ٖٛٔ( صبن  يان ألصومقتب ، ت قيق  اوميتا، ٘
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بمررا تدبرر  مررن  صترر  تدبرر  ايضررًا مررن صو بررون  ُبَبْ ررَتصسرربق يتضررح ودررا ان وررو   ممرا     
صودابررص مررن  برر  صوررص من  ، وبرران صولصيررق صورر ى سررهب  وصومتق مررس  هيرر صوم يلررس برر  

بادررى سررص مررن اسررصصص  وصوترري ُبَبْ ررَتصسرريلص   هررا  رر م صاوبرراص بملابررس تبسرريص اجد ررس 
   بب تص  صوتعامل م  صوب م نييح وهدابص  ويعتبص   ص ب صيس صومسهك صوبووتبا  
بضربل صوقبربس  ودر  والهقروص   ب  صوص من صودابص وبع  من وا صت  وو صصئر  نقام    

نقررام سررهيمان با، تيررال مرر  مجمو ررس مررن ،  بسرر  وصدتببرروص ابلررص امتعترر  نرريمررن برران 
 نرريوالمرر  صوسرروص  ابرر اب   تررا  ذهرروص صوم يدررس ونت رروص ورر  بابررًا مدبررا نرر ذهبا متهلمررًا 

نلرراصوص معرر  و برروص ودبررصت  وبررا صوص إوررا وتررل مررن ظ ررصوص برر  مرردبم امرروصل صوقررائمين  هيرر  
 د ئرر  بقررا سررهيمان نررجندا ابلررص م وسررهل ا بعرر  صوب ررص   هررا بعرر  ويم رروص  لرراص م 

صودابررص مررص  لاديررس  برر  صوررص من   م ررغوً، بد سرر  مصتابررًا ممررن  وورر  نغرر صم ُبَبْ ررَتصبجبررل 
، صودابرص بمرا تعررو وص بر  صورص من    نهرم يجر وص ا ر  مردبم  هرا صوذرصوا ومتورا   يدئر 
جمير   نريو ي  ووصت   داك  ول صوجبل واو مبم بموصضر  صودابص بت ب  صوص من  ووام 

بع  ان صستتم و  صامرص بر ذت   ر ص صو برن مرن  را،   ُقْصُلَبسُ لم و ل  ائ ًص و صوجباى 
   (ٔ)وتجب  من صستتباب صامن  داك  وذائدونص

يعي رررون  صذرررل  برررن برررادوص ممرررا سررربق يتضرررح ودرررا ان صومسرررهمين صوررر ين        
صودابررص مررن  برر  صوررص من  نبمجررص  سررما بم بمررا وررام برر  ًص  امررًا وعبرروص  وص  ُبَبْ ررَتص

                                                           

( نيقول صبرن صوذليرب ان سرهيمان برن  مرص برن   برون ورم تلرل مر   ِسرهم   يرى إدر   ذرل م يدرس ٔ
اا م، نذصا إوي   ب  صوص من صودابص وضيق ب  ونرتح صوبليرص  دو  وتل جمي  ا هبا، سبا دس صوُمِدَببُ 

من جبات ، لم صج ، وو  صذته ى بهمس اب اب سهيمان برن  مرص، نصبر وم  ترا إ ص ذرصا يومرًا إورا 
ملاوعس بع   بود ، ا هدوص ذهع ، وذالبوص صوقوم  ببيص صودباصى صوُمعا  ين  امل  ب  صورص من  

دما  و يصو  صوجمهس ني صست  ا  وائر   بر  صورص من  صودابرص إ  صودابص بتهك صوجبس، نه ق ببم نبي
و ررق سررهيمان مستبسررًت، وورر  اضررا وص  صو رر م نرري ضرربل صوم يدررس، نرر ذهبا متدبررصًص متهلمررًا ي مررل   مررس 
 لرب، وتت ررق بر  ابرر اب ، ن ررص صاسرقم وجعررل سرهيمان صوسرريم  هررا مرن صتبمرر ، لرم ضرراق  اورر  

مدرر  صامرران وصوسررهم نججابرر  ورر وك، وبتررب ورر   برر م لررم  ررا   نبتررب  إوررا  برر  صوررص من  صودابررص يلهررب
وهغرر ص مررص  لاديررس، نرروصوا  هيرر   برر  صوررص من صوجيررو  وصو  ررم وصوقرروص   تررا توصوررى  هيرر  صوووررائ  وتبررين 

صوميررص  وصومصصنررق، إوررا ان ووعررى  هررا سررهيمان  ُبَبْ ررَتصإ برراصم، نجلررا  جمهررس مررن معاوهرر ، وولعررى  ررن 
ألصوبيران صومغرصب،   ررٕٔٚى ْدْى، وببابس نصس ، نقتل  صبن  ر صصى صومصصب ري صوب يمس بج وص  ِ ْدْى َبجْ 
 ٖٗ-ٖٖألا مال صا تم،    رٙٚٚى ؛صبن صوذليب ٗٛٔ، ٕت قيق وي ي بصوندسال،ا
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ص سررريلصو نيعرر وص اد سرربم  وبرر اص صايرر ي مبتررونيوررم يق رروص  ُبَبْ ررَتصدجا رراى ذرراصا 
ووبررن صسررتلا  ، صو ررب  نررين صورر ين بررادوص واذصجرروص صومسررهمي ُبَبْ ررَتص هررا وهعررس 

وت ول صامرص وبرصص  برين بمسا    مجمو س من اب اب  سهيمان  ذول صوقهعس 
صودابررص  رر م  برر  صوررص من  وصسررتغل ، صومسررهمين  صذررل صوم يدررس وادبرراص سررهيمان

و ابرصم باوجبرل صومعتبرم بر  صو صبس ونصبس تروتص سرهيمان و رب  نريمن  وور  
   ُقْصُلَبسُ صودابص  ها صامص صج  و ب  صوص من   وبع  سيلصى

أل وقرر  ن مسررعو  نري بتابر  صاديرق ويقرول صبرن  يران ايضرًا درراوًت ودرا صوصيرس صبر    
، برن  مرص "ُوتل جع ص بن  مص بن   برون وترووا صامرص بعر م اذروم سرهيمان "

صودابص بتجبي  جيو ر  وغر و  و را صومعصونرس بغر و   رال  ب  صوص من  وساص  
صودابص بمدا وس وم ابص  سهيمان بما صدقهرب  هير  ابر اب   ب  صوص من  ووام 

وتعاو وص م  صسقم صوم يدس صبن مقسم  ها  ورك و هرم صودباصى و بصوص صو تك ب  
و درا بر ا ، برا ب  صبر  سهيمان ب وك نساص  ووام بقتل ص ميص )صوسي  صامرين (

تد ي  ذلت  نتوج  و بن  ال ودا و  ونرتح اصباضر   نيصودابص  ب  صوص من  
وبل مرا ي يلر  مرن  برون ممرا ا ى إورا ويرام سرهيمان باإلسرصص   هرا صور ذول 

مدرى و صودابرص مقابرل تذهير  وهذهي رس  رن  برن  رال  بر  صورص من   ني لا رس
  (ٔ)وو ى صو صب تميوص وريص ما وو وك 

نمرا ، يملرل ورو  يبرعب صذتصصوبرا مد رص صً  ُبَبْ رَتصان  بن  مما سبق يتبين ودا   
لررس صوم ي وصوقررصى  إ ص اضرري ى إويرر   رر   ورروى اذررصى متملهررس نرري صو بررون باودررا 

ت ًت   نب صصسرررس برررل  برررن مرررن مسرررامرررصًص بررر  ،  رررك ان صذتصصوررر   يبرررا  يبرررون 
بمررا ان وررو  ذاصوررس   ان بررل  بررن  هررا  رر   يملررل صومدلقررس صتضررح  بررون 

 صوضرعمب صيرس  يعتبرصودابص  ن بع  صو بون صعب  صوص من  تدا ل سهيمان و
بمررا  دعرر  سررهيمان  نرريورر  وصوقررو  وهدابررص نجبررب وص بملابررس صومسررماص صورر ى  ق 

                                                           

  ٙٛٔ-٘ٛٔت قيق  اوميتا،   ، ( صبن  يان ألصومقتب  ٔ
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وصجر   ُبَبْ رَتصصودابرص تقر يص وتقريم صامروص و ب  صوص من   ب  صوص من  صستلا  
   ُبَبْ َتصوبا يع  ويجب  د س  بما يتداسب ني صوتعامل م  

لالن صرللد نلهللاللمد ن لُسرحوع دلالرةمنللاةض علل-ث لثً ؛
 / ررررٖٗٔ ررام  نررري (ٔ)وقرر  وررام  بررر  صوررص من صودابرررص ب ذضررا  م يدرررس ُسررصتس    
  وبران بر  براولغص صا هرا  (ٕ)،بقيا   وائر م صورو يص  بر  صو مير  برن بِسريل مٕٜٙ
مبلررصون  هررا صو سررا  ، صودررون و ررم مبررصون  هررا صومعبرريس وصوذررتم ىبدررو  

وص،ستلاوس  ها بل من جراوص م مرن صومسرهمين وا رل صو مرس  وتمبرن صوقائر   بر  
صودررررررررون وا ص  بهرررررررر  م   يصو ميرررررررر  مررررررررن سرررررررر قبم ووتررررررررل ببيررررررررص م م مرررررررر  بررررررررن 

  (ٗ) وصنتتح مد  م يدس ُسصتس (ٖ) Santaverسيَ صِ بَ ى ْ دْ  ِ 
 نريصولوصصى وصو رتن  ب ذما  وامصودابص  ب  صوص من  مما سبق يتضح ودا ان    

بمرا صتضررح ، ورم يبرتم بمدلقرس  هررا  سراب صاذرصىادرر  و ، جمير  اد را  صادر و 
 لررويتً  اً ووررم تسررتغصق مدرر  ووترر سرربووس ويسررصودررا ادرر  صسررتلا  صذمررا   رر م صولرروص  ب

                                                           

إورررا م يدرررس سرررصت  مص هتررران  ببيصتررران و رررا م يدرررس متوسرررلس صوقررر ص  Segura َ قررررُوص مرررن  (ٔ
ن نتس إوا ُلْهِيِلْهُس  مص هتان   سدس صوبقعس بليص  صوذبب وبمقصبس مدبا  بن نتس ومن  ب

  ٔٙ٘د  س صوم تاق ني صذتصصق صاناق، صومجه  صولادي،   ألصإل صيسي
(  ب  صو مي  بن بسيل، بان ابوم بسيل مووا صوذهي رس صامروي   رام برن  بر  صومهرك، وبران ٕ

 برر  صو ميرر   وورر  وورر  باادرر و  ايررام  برر  صوررص من بررن معاويررس  و ررو مررن و صص  صوذهي ررس  برر  
م ٜٙٔ رر /ٖٗٓصوص من صودابرص صاب را ، نقر  تر صا نري صومبرام صإل صصيرس  نترووا صوذ صدرس  رام 

؛اسررررامس  برررر  صو ميرررر   سررررين ٖٔٚ،  ٕا،   صبررررن صابرررراص ألصو هررررس صوسرررريصص  وبرررر وك صوبتابررررس
، م،  صص صوبتررب صوعهميررسٕٜٗٔ-٘٘ٚ ررر/ٜٚٛ-ٖٛٔصوسررامصصئي أل ترراصي  صوررو صص  نرري صادرر و  

 ٗ، ا يس ٓٗٔ ، بيصوى
بمررا ادبررا م يدررس ببيررص   ، ( م يدررس متبررهس ب ررو  م يدررس سرراوم باادرر و  و ررا  ررصوي ُوْصُلَبررسُ ٖ

يراووى صو مروي ألمعجرم وبرا  برون بليرص  بيدبرا وبرين ُوْصُلَبرُس لمرادون نصسرذًا  ، بليص  صوذيرصصى
  ٖٙٙ ، صوج   صولاوى ، صوبه صن

  ٕٗٓ-ٖٕٓ ، د ص وت قيق ب   اوميتا ، صبن  يان صوقصلبي ألصومقتب  (ٗ
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مما ياب  م ى وو  ت بيداى  ُبَبْ َتص ها  ب   صً ببيص  صً جب مد  بما وم تتلهب 
   ني ُبَبْ َتْص  صومبان 

لم حللسم م نل نلعمرل نلةاصونل
صودابررص  برر  صوررص من   بعرر  صدبررصصم صوقائرر   برر  صو ميرر  مررن ُسررصتس اذصجرر      

نررريمن بررران يمهبررر  مرررن جررري  وورررو  يقررروم بجمعبرررا ، ُبَبْ رررَتصإورررا  صص صورررص   م يدرررس 
ودقضر   داك من اجل مدا ضس صوماصق ُسهيمان بن  مص بن   برون برا ببا 

صودابررص ب صسررال  برر  صوررص من  وهعبررو  ومجا صترر  وهمعبرريس وصوعرر ص  ووررم يبت ررا 
مررو،م َانهررح بررا ب   رراصب ايضرراً نقررل نقرر  وم اصبررس سررهيمان  برر  صو ميرر   صوقائرر 
بررص مررن صوجرري  ووبررل وبررا يرروم صوسرربى مدتبررم صبيرر  بب ومعرر   رر   (ٔ)صوذيررل
وورراموص  ُبَبْ ررَتصوصجتمرر  صوقرروص  و مهرروص  هررا مدا وررس صوذبيررى سررهيمان برر صصم ، صاول

باوتضريق  هيرر  بت رر ي  صو برراص ومدرر  ص،تبررال بررين  بررد  وذاصجرر  مررن مرر ن 
و بون نقلعوص  هي  ب وك بل اوج  صومعي س  د  ووم يبت وص ب وك نقر  توجبروص 

و ررو مررن ا ررم  بررود  ومعاوهرر  وبرر وك  تمبدرروص مدرر    (ٕ)ا  بررن ُمدررى ُصوىإورر
   (ٖ) عان وصستلا وص صض

امررام  صودابررص برران يعهررم جيرر ص ادرر  يقررم برر  صوررص من  ممررا سرربق يتضررح ودررا ان 
صوتعامرل ور ص بر ا ذلتر  باوسريلص   نريمذته رس مبان مذتهم وي تاا مدر  ولصيقرس 

                                                           

(  ررو  يررا  بررن انهررح بررا ب صوذيررل وصو  ررم ويقبرر  باو  ررم  دررا ذابررت  صورر ين يغضرربون ٔ
ألصومقتب   نري اذبراص  بي  او ا ل او جيص    صبرن  يران من ، من مبصوموغضب  ووما ُيبيب  

 ٚٔ  ،صصى، صومبتبررررس صوعبررررصيس برررري ص بيررررصوىت قيررررق بررررتف صورررر ين صوبررررو ، بهرررر  صادرررر و 
  ٔ ا يس

وبران مرن امدر  معاوهر "  صبرن  ر صصى ، ( نقال صبن   صصى  د  "اد  نتح  بن ُمدرى صوبريٕ
وصل وي ررررا  ت قيررررق ا   بررررو،ن، درررر و  وصومغررررصبصومصصب رررري أل صوبيرررران صومغررررصب نرررري اذبرررراص صا

  ٜٔٔ ، بيصوى،  صص صولقانس ،بصوندسال، صوج   صولادي
  ٕٗٓ(صبن  يان ألصومب ص صوسابق،   ٖ
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لرررم  ابرررص ا  ُبَبْ رررَتصصو ص مرررس وو وص برررام وبضرررت   هرررا برررل  صو برررون صوذاصجرررس 
   م ذاصجي وبا او وضيق صوذداق  هيبا بمد  وبول اي صم ص صى 

 هرا ير  ، وصستلا  صودابص وجي   صوتمبن من سهيمان بن  مص بن   بون  
وت ابررريل  ورررك ان سرررهيمان اصص  ان يمبرررص صورررو يص صوقائررر   بررر  صو ميررر  برررن بسررريل 

صصجيرررًا صدتبرررا  صو صبرررس مرررن صوقررروص   ُبَبْ رررَتصنقررر  ذرررصا مرررن وهعتررر  ، هرررا صومسرررهمين 
 صوترري، وا الترر  صوذيررل سررصيعًا مررن صوجبررس صوم ابررصين ورر  نادقهبررى صامرروص  هيرر 

وبررران  ورررك يررروم ووتهتررر  بجيرر يبم برران نيبرررا صورررو يص صوقائرر   بررر  صو ميررر  بررن بسررريل 
صوعصيرررم وصجرررل مرررن بدرررا  هرررا يررر  م مررر  برررن يرررود  ، صو جرررس   يصوسررربى ررررص  

نوورر  مررن  هررا ، صورر ى ضررصب  باوسرريم وولرر  يرر مصوعجررم تهقررا ضررصبات  ُمظررا ص 
ووررام م مرر  بررن ، وولرر  صاسرر  سررعي  بررن يعهررا صوعصيررم صومعررصوم باو رر س، نصسرر 

ودقهرى ا ضراام إورا  بر  ،  جاورس نيوسهم  وهو يص ، يود  صوعصيم بد   ذاتم 
نآتت  م برهس ، صودابص ب  صوص من  نقام  ب  صو مي  إوا صوذهي س ، صو مي  ج  صً 

مرن وبرص نجمص بجم  جلت  وصنعبا  ها براب صوُسر   ، م صوس م   امت  صومهعودس
نت ررًا  ظيمررًا وسرراصًص  ُبَبْ ررَتصوبرران نررتح ، ذ رربس  اويررس نررينصنعررى  داوررك ، ُوْصُلَبررسُ 

  (ٔ)جامعًا و مل صو ين، وهمسهمين
بررن بقررا بررن وصستسررقا وهدررا  نيبررا ا مرر  ،  رر ص صوعررام نرريوبرران صوق ررل  رر ي    

، ص،ستسرقا  نريصودابرص إورا صوبروص  بر  صورص من    واد ر، مذه  با ب صوبرت 
يررروم صنررر  جلرررس صومررراصق سرررهيمان برررن  مرررص برررن  ُقْصُلَبرررسُ نتبرررا م دررر ول صوغيرررى ب

  وك ا عاصًص بليص  مدباأل ني  بون بهبًا  ها باب صوُس   ووال صو عصص  
لدم ءلالِعدىلحيمىل ولوحماورل...سة بل مورلالغ ثلمني للود ماا ل
لولكنلذالرجسلوذاكلطيورل...ِغ  ث نللف ن لواكا نلمنلالة ااااا ل
لوذالن جعل سرىل ولو غورل...وذاكلنج علل سل   مولالثاااارىل

                                                           

(1)   Pedro Aguago Bleye:Prehitoria,edades Antigua y media,Espasa- 

Calpe,S.A,1947,Spain,P.426 

  ٕ٘ٓ-ٕٗٓ  ، ت قيق  اوميتا ،صبن  يان ألصومقتب 
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ل(1)ور طونللي لمنلرجسولوظيل...حدنستلالدن  ل ولفحطيااااارتل
وقاادلذكاارلا اانلة اا نلروا اا لأةاارىلةااوللقحااللساام م نل اانلعماارل اانلةاصااونل

ل-:لُ َ ْشَحر مد ن ل
ووتل سهيمان بن  ُبَبْ َتص ب  صو مي  بن بسيل بان مد ص ًص ب تح " نيقول ان      

ودرر ل ، ،و رر ص بعرر  صوررت  بررا ب ذيررل سررهيمان و ررو انهررح،  مررص بررن   بررون
نا تقر  سرهيمان ان صوقائر   بر  صو مير  ورم يصررب ، بغيص بعي   در بعسبصم دا يت  

 ررن   برر  صو ميرر  يصبرر  سررهيمان وبررل ت صباترر  جيرر صً ن  ررين ا نرري، مدا وترر  نرري
 يرص  نرييصير  ان ي رصب  ُبَبْ رَتصو دا ت صك سرهيمان مرن م يدرس ، لصيق  يون و 

، و هررا صو رروص ُاذبررص  برر  صو ميرر  نجمرر  ورروص م مسررتعجًت م تصبررًا ورر  ْ  هَ دْ وصيررس وُرر
وبعر  ، بجبل يق  بيدر  وبرين  وركوبلصى  هي  و اول صو صصص و دا ا الت  صوذيل 

وتصترب  هرا  ورك ان صد ر  وورم ُيعرصم ور  مبران  ن صادظاص بص رس مرن صووورى 
وورررم " نررر  ص صدبرررب بررر  نصسررر  وسرررقل سرررقلس ل دتررر  ، برررل صوجدررر  صوررر ى بررران معررر 

ان مرص بر   إورا،  ترا  سرب  برل مرن مرص بر  ادر  وتريتً ، يستل  بع م ان يت صك
وولر  نجو م  هي  و   صاسر  ، سعي  بن يعها صومعصوم باو  س وصستبان و   او 

وتسص  بصاس  إورا صوقائر   بر  صو مير  ، وبان من صو ضس صود يسس، اببع  بذاتم 
ووررر  ولعرررى اوبررراو  وبرررهب ومعررر  بعررر  جدرررو م نجصسرررهبا معررر  إورررا صوسرررهلان 

  (ٕ)بباب صوس   
ُوتررررل  م ٕٜٙ/ رررررٖٗٔ ررر م صوسرررردس ويقبرررر  ببررررا  نرررريادرررر  "وورررال صبررررن  رررر صصى    

معاصضرًا  ُبَبْ رَتصوبان و  صبب وذصا مرن م يدرس ، سهيمان بن  مص بن   بون
بان نيبا  صوتيإوي  صوذيل من صوجبس نتبا صى ، وبع  صوُمغاوصين و  من صوعسبص

نررا ت  صاسرر  سررعي  بررن بعهررا ، نُبررص  سررهيمان  ررن نصسرر ،  برر  صو ميرر  صوررو يص
صوعصيم صومعصوم باو  س وبادى و  وصوعت  وبل  وك لعان  ها ي ى م مر  برن 

                                                           

  ٕٙٓ-ٕ٘ٓ  ( صومب ص صوسابق،ٔ
  ٕٚٓ-ٕٙٓت قيق  اوميتا، ، ( صبن  يان ألصومقتب ٕ
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و وررك يرروم ، وولعررى يرر صم وصجررتم، يررود  صوعصيررم وبعرر  بدررا ُملررا ص صوعجررم
وبعرى صورو يص  بر  صو مير   مٕٜٙ/  ررٖٗٔصو جس من سردس   يصولتلا  مستبل 

، ذ رربس  اويررس نري ُقْصُلَبررسُ براب صوسرر   بنصنعررى  هررا ، بصاسر  وجلترر  وي يرر  م تصورس
  (ٔ)" وبان صو تح ني   ظيمًا ساصًص وجمي  صومسهمين

جرصى  در  وترل سرهيمان برن   برون  تاب  صت اق صوصتبرا  هرا مرا صوصوصياى  م  
 م  صذتتم بسيل ني لصيقس صوقتل  

لم997/ىا015ع مللُ َ ْشَحرغزوةلع دلالرةمنلالن صرللمد ن لل-را عً ؛
صودابررص بد سرر  م يدررس صوضررتل وُ رر   برر  صوررص من  ررر ص " ن رري  رر ص صوعررام     

صود اق ومدا وس  يلاد      برن  مرص برن   برون وبرص  وغ صتر  يروم صوذمري  
وررلتى   ررص  مررن برر ص واررر ى معرر  صبدرر  صاببررص وووررا  برر م صو بررم بررن  برر  

ذرصوا وبان يمهك من صوعمص صلدترا   رص  سردس إ   رو م وصور م صو، صودابص صوص من
صودابرررص  بررر  صورررص من  ،ودررر ل ٕٜ٘/ رررر ٖٖٔمدررر   رررام برررل ر وصتررر   نررريمعررر  

،  صسررربا بق مررر و  (ٕ) نولئبرررا ببهبهرررس  ُبَبْ رررَتصبجيو ررر  وذيهررر  و ررر  م  هرررا م يدرررس 
 نررررريوصوجررررر  ، دظرررررم صوُبديررررران  هيبرررررا نررررريومهرررررك مذدقبرررررا بيررررر م وتضرررررا م   مررررر  

 نرينصتب  هيبا من ِجهس وروص م مرن يت مبرا ، نادتبا من  وك مصص م، م ابصتبا
مرررن  ْ  ْجرروَ جمبرروص  سرربصم إوررا  بررن اَ  نرريلررم تدقررل مدبررا لوصئررم مررن صجاورر  

،واذررصا إويرر  "وصسررتد ل مررن برران  نيرر   ناوت مرر  بررون صوذبيررى   رر  صا ررب  
، نقررربهبم وامررردبمنتهقررروم باإل  ررران وهلا رررس ، صوعجمررريا هررر  مررر  جع رررص برررن مقسرررم 
م  ها صومسهمين من سابدي  وامص بب م ما  ي  مرن واذها صو بن صولويل بتا 
مرررن صو  رررم مرررن وذرررت وبررربت  صو رررا قس وا ذرررل نيبرررا ، صوبديررران نيررر  و ك اسررروصصم

                                                           

  ٕٜٔ ، صوج   صولادي، ت قيق ا     بو،ن، ( صبن   صصى ألصوبيان صومغصبٔ
( صوبتبل أل تعدا صوجما اى   جمال صور ين ابري صو ضرل م مر /صبن مدظروص ألوسران صوهسران  ٕ

، بيررررصوى،  صص صوبتررررب صوعهميررررس،  هررررا مبدررررا، صوجرررر   صولرررراديت قيررررق ، تبرررر يب وسرررران صوعررررصب
 ٗٚٗ  
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وما وصب مد  من  بون صوب رص  ندرا وبم ، يضبلبا لم وب   بن  دى بيلص
  (ٔ)وول  ا جاص م وصجتى بصومبم و لم معاي بم

ررر ص  مٕٜٚ/ رررٖ٘ٔ ررام  نرريصودابررص  برر  صوررص من  ان "ووررال صبررن  رر صصى     
وم اصبس     بن  مص وار ى مع  وو م صو برم صومستدبرص ودر ل  ُبَبْ َتصم يدس 

صوبديرران  هيبررا  نرريو ص    مررًا  هرا صوم يدررس يرروم صولتلررا  صوسرراب  مررن صبير  صاذررص 
لررم صدتقررل إوررا م يدررس "واصتررب ببررا مررن صوقرروص  مررن يت مبررا ، م ابررصتبا نرريوصوجرر  

وامرص ببر م اسروصص ا وبا رص صو د  ناستد ل من بران نيبرا واذت را مرن سرابديبا 
 ( ٕ) وك ووا  ب م م  صو اجب موسا بن م م  مو،م

 ، Rayya  …صّيرررس وبررربس برروص   َماْوقَررسصدتقررل وم يدرررس "ويقررول صبرررن  يرران ادررر    
صو بررون صومجرراوص  وبررا مررن  بررون  نرريوص تررل سررا هبا وبسررص نيبررا لتلررس ايررام 

واور م معر  بتيبرس مرن صو  رم ، صوعابري بر  صومهرك برن  َماْوَقسوووا م يدس صو سقس 
ب مل صوسريم  هرا برل  صذرل إوريبم او   موامص وُمغاوص  تهك صو بون صومتصببس 

وما صتبل ب  مرن  برون صوهعرين   ر  برن  ْ  صَ بْ وصنتتح  بن اَ ، ذاصا  دبم
وت رصك  هيبرا لاديرس ، ُبَبْ رَتصلرم  را   هرا م يدرس صوضرتل ، " مص برن   برون 

، يران ببررا مررن اورروى صامروص وه سرراق وا رر  ا  هرريبمدان صوب ايص و س يِرراَ مَ مرن دا يررس وُ 
ووبررل برر وك ا مرر  بررن م مرر  ، نررجمص ببدررا  بررذص   درراك و وصئررل تعررصم باوم يدررس

 هررا وُررر وم وررو   ومررا صتبررل ببررا مررن ومايررس (ٖ) تاُبُصّدرراواصسررل وبرروص  ، بررن إويررا 
مبادرر  واورر م  برر  صو ميرر  بررن بسرريل مبادررًا ي ررصم مدرر   هررا جميرر  صولررصق إوررا 

                                                           

  ٜٕٓ ، أل صومقتب ، ت قيق ب   اوميتا( صبن  يان صوقصلبئ
  ٖٜٔ ، أل صوبيان صومغصب( صبن   صصى صومصصب يٕ
و ا م يدس  اوويرس إويبرا تدسرب صوبروص   وببرا  ، أل م يدس بااد و  بمقصبس من ِإْسِتَجس( تاُبُصّدا ٖ

ديران  صاول ورم يتغيررص  ومرن مر ن تاُبُصّدرا م يدرس ُصدرر   و را م يدرس و يمرس ووبرا  لرراص برتل مرن ب
ه أل صو هررس ٛ٘ٙبليرص    مدلقرس جبهيرس و را صوتري تسرما صويرروم باسرم جبرال ُصدرَ     صبرن صابراص 

؛ صو ميصي ى ني اوصذص صوقصن صوتاس  صوبجصي أل صوصو  صومعلاص ني ٕٕٗ، ٕا، صوسيصص 
 ؛ ٜٕٔ  ، ص سان  با  ت قيق ، ذبص صاولاص
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واورام ببر ص صومبران سربعس م يدس صوهعين وي تما ني  باومدت صين من ا ل صوعسربص 
وضايق صوهعين     بن  مص ومرن  وم ي   ني  وه سقس مصت قًا و، معا ًا،، ايام

وصدتسرررام  صو  ا هبرررا  بجذررر م سررروصئمبا )صإلبرررل وصوما ررريس( ُبَبْ رررَتصمعررر  مرررن ا رررل 
  (ٔ)و لم معاي بم 

واورام و بر  باوبديران نيبرا  ُبَبْ َتصإوا جادب وهعس ، َلْهِجَيَص ٌ لم صدتقل إوا م هس    
اورر م برر  سررعي  بررن صومدرر ص و  (ٕ) Aspe بِ ِ ررببررا  تررا بمررل ببررا بديرران  بررن اَ 

و مصم بااسوصق ويبي  ب  صوهعين     بن واسبد  باوصجال وووصم باوميص   صوقص ي
، نبراص  ر ص صو برن سرببًا نري نرتح  مص ومن مع  ووي تمي ب   و ومن  معر 

  (ٖ)بع  نتص  وبيص   ُبَبْ َتصم يدس 
وتررصك مبايرر م  ُبَبْ ررَتصصودابررص بعرر  بظررم  صص صوضررتوس  برر  صوررص من  لررم  ررا     

إويبا و بمرس تر بيصم  هيبرا  جرل وبغ وت    م وا صصب   اوقس ببا ، مبلولس  ووبا
  (ٗ)ويسص ما بان و  تعاسص من امص ا، ا بق صت  ما بان تبالج من نت با

ل-:م997/ىا015لفححلمد ن لُ  شحر
ومرررا ص رررت ى صوم ابرررص   هرررا   ررر  برررن  مرررص برررن   برررون ورررال صبرررن  يررران " 

امرصم  نريوصاى مرن صوجر  وصوعر م وا يل ب  صوبديان مرن برل جادرب ، ُبَبْ َتصبم يدس 
مر   ر  اسرباب صومعي رس  در  ، صو را ق صور ى تعهرق بر  نريما  هم  ، بقا  مع  
صودابررص يسررجو  تجميدرر  وصوبرر ح  درر ،  هررا ان  برر  صوررص من بتررب إوررا صوذهي ررس 

 برررر  صوررررص من  نهررررم يمدعرررر  ، صصضرررريًا ب بمرررر ، يذررررصا مررررن صوجبررررل مستسررررهمًا امررررصم

                                                           

  ٕٔٔ-ٕٓٔ  ، ت قيق  اوميتا ، أل صومقتب ن  يان( صبٔ
مررص ببررا صومبداسررا  نرري  Elche( بهرر   تقرر   هررا بعرر  صلدررا   ررص بيهررومتصًص مررن م يدررس ِاْوررِ  ٕ

 ألي بررت  بهدسريس  م مرر   بر م  تامهررسو بررص ادبرا تقرر  نر، اوصسرل صوقررصن صولرامن   ررص صومريت ي
  ٜٙ، ٔا ، موسو س صو ياص صاد وسيس

؛صبررن  يرران أل صومبرر ص ٜٗٔ ، ت قيررق وي ررا بصوندسررال ، أل صوبيرران صومغررصبصبررن  رر صصى( ٖ
  ٕٔٔ ، صوسابق

  ٕٕٔ  ، ( صومب ص صوسابقٗ
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نتووا  و وصوو يص  (ٔ)   يصواذصا إوي  صوو يص ا م  بن م م  بن ، صودابص  صك
، صوعرابم  هرا  براصم  رجن ترجمين ومعادرا  صسرتد صو (ٕ)صوقص ريسرعي  برن صومدر ص 

و درررا " ، "واذهررروص مررر يدتبم ، وجميررر  صودبررراصى صوررر ين برررادوص معررر  و ورررس ناسرررتد ص،م
صجال صوسهلان و  م  يوم صوذمي  وسب  بقين  ني ذهبا صوو يصصن ا م  وسعي  

وبراص ، ومهبا ا وهسرهلان وصنعرا ا تمر  بسروص ا، صوقع   من   م صوسدس  يمن 
وور م ببرم صورو يص ا مر  ، نونيرا بجمراديبم، وبضرتبا نري    بن  مص وابر اب  
نررر ذهبا   ررر  مررر  بقايرررا ا هررر  مررر  ا هررريبم ، ُوْصُلَبرررسُ برررن م مررر  برررن  ررر يص إورررا 
 برر  صوررص من  وونررا ورر  ، صو جررس مررن  رر م صوسرردس  يواو،  ررم يرروم صوجمعررس رررص  

ا هررا مدررا ل  نريوبرريصم ، صودابرص بجمادرر  واوسررع  ومرن معرر  برر  ًا ووسر  ُد ورر 
وبررا وباديررًا ومررا  ضررابلاً ، ُبَبْ ررَتص  ررم  وجدرر م واوررام صوررو يص صوقائرر  بعرر م بُم يرر    

 ل ، نررررج صل ا ب وصوبررررا ُمهررررك صوضررررتل، ُ برررر  إويرررر  بديادرررر  نيبررررا وصل بامرررر  مدبررررا
وا ظررررم ا برررر وك  هرررررا ، صو تدرررررس  -وص جرررر  – بقبرررررص م ررررراصب   بررررون وَجررررب
صودابرص ايضرًا برا ب صو رصلس صوقائر   بر  صورص من  " واصسرل، " صومسهمين صوِمدرس

 -إوا صبن صو ياى صوُمدت ى باوج يص  وبان بعير  صو راا ُ صى بن  ب  صوص من مو،م
نهمررا ان وصنررا  هيرر  ؛ هي ررًا ال   بررون صو سررقس ، صوضررتوس نرري  - ظرريم صو ررجن

 نريوظ رص ، نر و  ُ صى دا يتر ، ،ئ ًص من ذون ، ذصا  اصبًا ُو صم ، بعسبصمُ صى 

                                                           

صوو يص ا م  بن م م  بن ُ  يص من ا ل ُوْصُلَبُس و و من ا ل صو    وصوذيرص   بر  صوسرتم  (ٔ
 صص صوص رررا  ، ألصومررر صص  صوبرررونيس صومغصبيرررس وصاد وسررريس نررري صوقرررصن صوسرررا   صوبجرررصي رصميدرررا
  ٙٚ، ٕٓٓٓ، صو  يلس

و رو  ، ( سعي  بن صومد ص صبن معاويس بن ابان بن ي يا بن  بير  ا صومعرصوم بران صوسرهيمٕ
صور ى ترووا  ررصب صبرن   برون ببيررص صومدرانقين وصنترتح وهعترر   ابرا م مر   هررا برن ا مر  بررن 

ت قيرق  بر  صوسرتم م مر  ، أل جمبص  ادساب صوعرصب مٗٙٓٔ ر/ٙ٘ٗ بن   م صاد وسي سعي 
 ألمٕٙٛٔ ررر/٘ٛٙى ، صبرن سرعي  صومغصبريٜٗ ،  صص صومعراصم، صولبعرس صوذامسرس ،  راصون

،  صص صومعرررراصم بمبررررص، ت قيررررق  ررررووي ضرررريم، صوجرررر   ص،ول، صومغررررصب نرررري  هررررا صومغررررصب
ٜٔٙٗ ،ٖٔٛ  
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، وبجبر اب ور  سربعس مرن صودبراصى، وجب    ص ببابل وائر  بران ،برن   برون
، صوقائر  ُ صى ير  ني نعهقوص بووو بم  و  -معيدين –بادوص اتوص صبن صو ياى ُمِم ين 

صومرصا باو رل اسر ل براب  نرينبرهبوص ، ُوْصُلَبسُ وو م ببم ، نجسص م واولقبم باو  ي 
 ظرررررس ، واضررررر وص  هرررررا جررررر و بم مبرررررهبين موصسرررررين برررررجميص م صوهعرررررين"صوقبرررررص 
 ( ٔ) وهمتوسمين

صودابرررررص صوببيرررررص نررررري  بررررر  صورررررص من   ممرررررا سررررربق يتبرررررين ودرررررا  وص صوذهي رررررس     
ص،ستع ص  وصوعمل  ها موصجبس     برن  مرص ببرل جر  وصجتبرا  وصوعمرل  هرا 

 صوبر ح مرنو صامران وصوع رو  نري باصم وتضيق صوذداق  هي  ممرا جعهر  يصررب 
ل  رر ص صوبررهح صرررم ووترر  و وبرر نرريوصورر ى وررم يتررص   و ظررس ، صودابررص برر  صوررص من  

صودابرص  ترا  ر ص صووورى ورم  بر  صورص من    ص ياب  ودا ان ورهبت   ها     
تلي  صوبرررمو  بليرررصًص ممرررا جعهررر  يقبرررل سرررورررم يو تمبرررن مرررن  ررر ص صو برررن وررر  يبررن 
صوتعامرل مر   نيصودابص  ب  صوص من  بما اوضح ودا صبن  يان لصيقس ، صوبهح

     صذت  صوم يدس  نيدجح و     بن  مص 
و ررو صويرروم  ُبَبْ ررَتصم يدررس   برر  صوررص من صودابررص يرروم  ذررول وررو ص وورر  برران     

وو  وسم ، صوقع   و مهوص  ها صن  صصياتبم وا تمبم  ها اسوصص ا  يصوساب  من 
صودابررص صومبررام  هررا ورروص م بعرر   ذررول صومسررهمين صوم يدررس بلتلررس  برر  صوررص من  

نتررص  ُبَبْ ررَتص  نرري وبادررى مبمررس صوررو يص سررعي  بررن صومدرر ص  صوبقررا  يومررًا  ين  ررص و 
وبر وك تمبرن  وورام ببدرا  صوع ير  مرن صابديرس ، ضابلًا وباوذتل تهك صو تص  بان 

   صودابص من صذما  داص صو تدس  ب  صوص من  
ضرر  ذلتر  ب برراص صوم يدررس ممررا ا ى و صودابررص ورر   برر  صورص من  و درا دجرر     

برررل   ررريوورررم تبرررن  ررر م     ُبَبْ رررَتصإورررا ص،ستسرررتم صوررر ى ورررا  صومسرررهمين وررر ذول 
نق  ورام بمت قرس اتبرا  صبرن   برون ، صودابص ب  صوص من  صتبعبا  صوتيصوذلس 

                                                           

  ٕٗٔ-ٖٕٔ  ،  اوميتات قيق  ، ( صبن  يان أل صومقتب ٔ
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وبرهبوص درين وبرم عِ صومعتبمين بجمابن اذصى وصيبس ومرن معبرم مرن صودبراصى صومُ 
  تا يبودوص  بص  و ظس وغيص م    ُوْصُلَبسُ  ني
ادرر  ومررا ص ررت ى صوم ابررص   ُبَبْ ررَتصنرري صنتترراف م يدررس "وورر   بررص صبررن  رر صصى     

وا رريل برر  صوبديرران مررن بررل ، ُبَبْ ررَتصبم يدررس بررن  مررص بررن   بررون  هررا   رر  
نري صوجبرل صور ى امصم ما  هرم ا، بقرا  ور  معر   نيوصاى من صوج  وصوع م ، جادب
 هرا ان ، تجميد  وصوب ح  در صودابص يسجو   ب  صوص من  بتب إوا ، ني تعهق 

 بررر  صورررص من  نرررجذصا إويررر  ، صصضررريًا ب بمررر ، امرررصممستسرررهمًا يذرررصا  رررن صوجبرررل 
صودابص صوو يص ا م  بن م م  بن   يص وتووا  و وسعي  بن صومد ص إد صو  من 

وصسررتد ل   رر  ، و  ررم صودابررص  برر  صوررص من  و ذهبررا صجررال ، ُبَبْ ررَتصم يدررس 
صورر ين بررادوص معرر  وورر م ببررم ا مرر  بررن م مرر  صوررو يص إوررا و ورر  وجميرر  صودبرراصى 

، صومامدين ب    و  ومواوسع  اميص ، و ذهبا    م  ا هيبم ووو  م  ُوْصُلَبسُ 
 ُبَبْ ررَتصجمهررس   ررم  وجدرر م وبقررا صوررو يص سررعي  بررن صومدرر ص بم يدررس  نرريوبرراص 

  (ٔ)"وباديًا وما  ب  إوي  من بدياد  وصل بام  مدبا ضابلًا وبا 
 و دا يت ق بل من صبن   صصى وصبن  يان ني ا  صى نتح م يدس بب تص  

ل-:لُ َ ْشَحروقدلذكرلا نلة  نلروا  لالرازيلعنلفححلمد ن ل
ببرم  ُبَبْ رَتصصودابرص م يدرس  بر  صورص من  رر ص "أل صورصص يوال ا م  بن م م     

، ونيبا     برن  مرص برن   برون ،   ولتى مائسسدس ذم    ص ، صوضتل
،  هررول إ الررس ُبَبْ ررَتصن ررل ، برروو  وغ وترر   رر م برر ص صبيرر  صاول مدبررانُ  نبرران

بملرل وتتبر   برون   ر  ببروص  صير  ، ودا وبا باوقتال وضيق  هيبا باو براص
 -صومدر  – وك مرن صودر صل باوقترال وصوتضريق باو براص وصاذر  و بروصب وصوُ راول 

وبرران جدا ررًا وبررا  (ٕ) ْ  َجررنررانتتح مررن اوصئهبررا  بررن اوْ ، بررين مررن نيبررا وصإلضررصصم
                                                           

  ٜ٘ٔ  ، ت قيق وي ي بصوندسال ، ( صبن   صصى أل صوبيان صومغصبٔ
   و رررو مرررن صو برررون صومديعرررس صوم  مرررس لُبَبْ رررَتص برررن صوجررر أل صوررر ى يقررر  بررراوقصب مرررن  برررن  (ٕ

بر ا ، وصومساد   وبرا واببرص  ويرل  هرا  ورك ادر   در ما وضر   بر  صورص من  صودابرص ي ير   هير   ُبَبْ َتص
  ٕٕٕ  صبن  يان ألصومقتب ،  ت قيق  اوميتا،  وصوو ن ي ب ني صومدلقسصوضعم 
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وذاولبرا صو ترق ُبَبْ رَتص  نهما ان نت    ذل مدبا صوو ن صو  ي   هرا، ودباوس ًص  ُ 
مجبررو ين ، و وررك ادرر  ذررصا إويرر  ا هبررا  درر ما اجبرر  م صو برراص، صورر ى وررم ُيصنرر 

لرو  و ر م صوذُ   (ٔ)" واذهرا صو برن مردبم، نرجد وبم باامران، اد سربم نيُم بمين 
 وُبَبْ ررَتص  صوررص من صودابررص ان  بررن اْوَجررْ  مررن دقررال صوقرروىبادررى  امررس وعبرر  

 واببص  ويل  ها  وك اد  ُبمجص  ان تم نت   َ ًب صوضعم ني ُبَبْ َتص 
، م يلررًا ببررا، مسررتقصًص نيبررا، ندرر ل  هيبررا، ُبَبْ ررَتصلررم صدتقررل مدرر  إوررا م يدررس "    

إورا  برون صير  من م هتر   دبرا واذصا صوعسابص ، مضيقًا  هيبا، م ابصًص وبا
نوجر  إورا  بررن ، ندا وبرا وتضريق، صمتدا برا نريصومسرت يهس ، صومستضري س إويبرا

 ترا ، وراتهوص ا هر ، صجاور بعسبص يجص نيبرا مسرا يص مرن ابلرال   يمبا  ْ  صِ اَ مْ بُ 
ووررو ،  برردبم نرري رردبم  صوترروصصيإوررا ب دائرر  وصضررلص م ب رر و م  ررن ابرر اب  

واصسررل ايضررًا إوررا  بررن ، و بررادس معقهبررموررم ُيرر ن مررن برراببم  ررااوص ا، يبررص وص 
ور  ، ا دران صوسرما  نريو و  بن  بين نوق جبرل  رام   (ونْ صُ لْ )جَ  نْ وُ صُ لْ نَ 

، ، ُير دا مدبرا و، يتعهرق  و مبراٍو  ظيمرس  تويا ال ب  من ابلص دوص ي  وص  
  ببا"
ووررم يقتبررص صامررص  هررا  وررك ن رري اسرر ل صورروص ي وبجرروصصم تقرر  صومسررا اى      

وبرين اسرر ل صوروص ي وصومبرراوى  وصوير   مررائص وصسررعس صوذضرصص  نيقررول صبرن  يرران "
تظررل نيبررا سرروصم ا ررل ،  صيضررس وهموص رريوبررصوم او ررام وا ررجاص متبررهس مسرراصف 

،  رررًت  هيبررراوررر  بررراص صو برررن بابرررًا إويبرررا وو، مذانرررس، ته قبرررا ، صو برررن صصئعرررس
ويتبررررل باو بررررن مررررن جبررررس صو ررررصق َسرررربب مررررن صاص  سرررربل صومرررر ذل إويرررر  

وبرران جميرر  ا هرر  دبرراصى ، ، ُوباوررس برران مدرر  برران ُمتجتيرراً ، وصومذررصا  درر  مدرر 
مذتبرس وهدبراصى  هرا و بون تهك صودا يس  ُبْمَاِصْ  وبان  بن ، مسهم نيبم
صودابررص جميعبررا باوقتررال وصوتضرريق  تررا ا ررصوبا  برر  صوررص من  نعررم ، ور يم صايررام
نبسررص نيبررا لتلررس ايررام ، َماْوقَررسلررم تدقررل إوررا صوسررا ل بدا يررس ، -صوقررو   –برراوصيق 

                                                           

  ٕٕٕ ، ( صومب ص صوسابقٔ
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نقضا ، يهعب بين ي ي  صومصصبب وتبلا  امام  ادوص  صوسمك صوب صي، مستصي اً 
  (ٔ)"  ضصت  ُوْصُلَبسُ لم و ل إوا ، من ر وت  -بع  ا  صن   –ولصًص 
، وابر  نري تمامر   ٌ صَ َيرجِ هْ وبان  د   وصو  من سا س بب تص امص ببدا   بن لَ "  

واورر مبم بررهس  بررص ،  رر م مرر  صاجدررا َلْهِجَيررَصٌ  نج ررل ورروص م ب، نسرروص  نرري امررصم
نهرم يبرن إ، ، نراوت موص  ورك وتدراروص  نير ، وصاذر  بباببرا،  هيبرابب تص وصوتضيق 

نبلررص ، وصدتقررل صودررا  إويبررا، وصتسررعى مسررابدبا َلْهِجَيررَص ٌ بررت  تررا بلررصى  مرراص  
، وصتسررررعى نيبررررا صاص صق، وماوررررى إويبررررا صوصنرررراق، ووامررررى ببررررا صاسرررروصق، ُولادبررررا

 ما  ُبَبْ َتصنداوضتبا  صص صو قاق ، ن سن  ي  ا هبا وتباصى صودا  ني سبدا ا
م بررروص  نجبرررب ى ، نضررراق ُص ببرررا  هرررا مرررن نيبرررا، وسرررا   ررري  ا هبرررا، وهيررل

نبرراص دظررص ، يررو  مررن نيبررا وررو يجرر ون م ررصًص إوررا صودرراص  دبررا، ص ممدو ررس مبجررو 
 هيبررا مررن ا ظررم مررا برر  با  ررا  َلْهِجَيررَص ٌ دبررب اذتبررا  نرريصودابررص  بر  صوررص من  

  (ٕ)" وباص صوم تاف صوُميسص و ت با
 اوبرس  نريمرا در ل ببرا وت برص ، يعسروب ضرتوتبا، نهما صاى     برن  مرص   
واذر ى ، ور  صسرى  هرا  برد م يدس   ي   صوقو  وليقرس صوبديرس ودظص إوا ، امصم

و هرررم ان ا وررر  ا ن ، مرررن إمسررراب امهررر  وصدقلررر  يرررئ  مرررن صومقرررام نيررر  ، ببظمررر 
وصاى ادر  ان امبدر  صوعري  صووبيرل ت رى "، بقل   صبص وصن  باله  وورب   ووتر 

، صوجو وان  ذصم إوا موى ، ن د  متا  وهيل، ب ص،بلباص صو  ي   ها ما د ل 
صو ين ور  ، م  اد  ، يجمن من صجاو ، ن وا ا   مد  ي نع ، صوقتلإن صد ن   د  

وصور ى ، ان يد وروص بر  باور ي اد وروم بجع رص اذير ، صوضرصوو  م صو برص ودبببرم 
ووتر  ابر  وا ر  ممرا  نريمر  ان صاسرباب ، اذروم سرهيمان بعر ما صم  هي  مردبم 

وصسرتعجل وبرا مرا ورم يرص ان وبرا ُبر ًص نبر ق د سر  ، ووى إذوتر  نيبادى  هيبم 
صودابرص  بر  صورص من   نب ور ، و  ا إوا صامان، نبا  باو دب و،  باولا س، مد 

                                                           

  ٖٕٕ( صومب ص صوسابق،  ٔ
  ٕٕٗ ، ت قيق  اوميتا ، ( صبن  يان ألصومقتب ٕ



ْصُن ُبَبْشَت 

ِ

 يف عرص عبد الرمحن النارص من خالل كتابات ادؼتبس ٓبن  ح
ّ

ودورُه التارخيي

 م929هـ/313م حتى عام 919هـ /303حيان يف الػتة من 

﴿ٖٓٔٔ﴾ 

واصسرل إوير  لقتر  صورو يص ا مر  برن م مر  برن  ر يص بتجميدر  وترجمين ، واجاب  إوي 
صو ضررص  ويسررهمبا إوررا ا مرر  ويبرربل إوررا ، مررن برران  صذررل صوم يدررس مررن ابرر اب 

  (ٔ)" س ويه ق باوجما
نقررر م بررر  إوررررا  ُبَبْ رررَتصواد وررر   رررن ، نجتا رررا ا مررر  و نررر  إورررا   ررر  امادرررر "    

نررونا ورر  بجمرراديبم ، وادرر ل  جميرر  مررن برران نيبررا  مدررين  هررا اد سرربم ،(ٕ)ُوْصُلَبررسُ 
وُيسرهموص مرا ورم يليقودر  و جر وص ، وامتعرتبممن امروصوبم ي مهون ما الاووص  مه  

وصبت ص ا رل صولا رس ، وجبت وام بل وص   مدبم ، صوبسيلس نينت صووص ،  ن  مه 
ودبب مرا او روص نيبرا مرن بقايرا امتعرس ، إتيادبا من بل وج  ُبَبْ َتصممن بان  ول 

ومررا ابررا بم صوسررهلان ، صسررتلقهوص  مهبررا صوترريومرروص يدبم ا هبررا صوظررا دين و ،تبررم 
  (ٖ) " وك
وول ما بقا بيى من بيوتبم ، نظبصوص من بلصتبم وسعت   ها ما با  يعمبم"   

باودسربس  ترا ادبرم صان ويعصنودبرا ، ومروص يدبممرن  ،تبرم   ي إ، و بل ني  
صوهعيدررس وبررص صو تدررس وُمدبعررى صو صوررس وام  ُبَبْ ررَتصإ  بادررى ، نيمررا بيرردبم ُبَبْ ررَتصإوررا 

ووعمراص  صاص  ، ووهر ين ُربرس بعلى  ها صادرام  رجًا،، وسبب صوبت  صو وص ي
وا رررل صومرررصوق  و هرررا جما رررس صإلسرررتم  رررتاتًا، ويمسررربون مررر دبا اجرررتً  إذصصبرررًا،
ا يررا  وصا ررا صامررصص  وا جرر   تجبررا صو بمررا  ، ووهم ررصبين مدرر ً، ومعادرراً  دظامررًا،

نوبرررل ببرررا ِ متررر  ، صودابرررص  مامرررًا موص رررباً  بررر  صورررص من   إورررا ان اتررراف ا وبرررا
  (ٗ)" وبصم إويبا  دايت  ومبي ت  ، وا مل نيبا ج م وج م

                                                           

 ( صبن  يان ألد س   ٔ
و راق  رصيم  ورر ص ، توس  ني إد صلٍ  صس  ٍ ، ُوْصُلَبسُ ( وبع  وبول     بن  مص إوا  ٕ وصل

واَردررا بررين ي يرر  إوررا ان مرراى برروص ي صو جرراص  سرردس ، مرر   برر  صوررص من صودابررص إوررا جهيقيررس
  ٖٗ ، ت قيق وي ي بصوندسال،  ر  صبن صوذليب ألا مال صا تمٖٙٔ
 ٕٕ٘ت قيق  اوميتا،  ، (صبن  يان أل صومقتب  ٖ
  ٕٕٙ-ٕٕ٘( صومب ص صوسابق،  ٗ
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نهررم يرر ل يت رروم  بررودبا ويتذررصم ورر  ا لا ررا بررل ص تمامرر  وجبرر  إويبررا " و     
ا دررتويب، وي ررصق ُاو تبررا، ُي ررتى جمو برراو ، وُيررو ن ووص ررا،  ررعوبباا وص  ررا ويعررم 

نهرم يبر  يذرصا مرن ،  تا صتبل ُبديادبا وضعض  بياد  بجصبادبا،  هيباصوبديان 
 بن وب م ، إ، ووعى  هي   ين، و،يبم باو ذول إويبا  صذل،  هباتبا ذاصا
نجبرربح صو ررتح مدبررا ، و، يبرربل مدبررا ُمتجسرر  إ، تذل رر  متقررد ، ومدعرر  جرر ص

نا ترر  ، وتعجرر   درر  ُموصتررا  صو مرران ، صامرراديوتقبررص  ودرر  ، يجررل  ررن صو رربص
وصو مرر   صورر ى ، ومد رر  صو رربص، و برر   صوُ برروص وُ ررص  صورر  ص، ببجررس صوسررصوص

صا ررر  يررروم  ُبَبْ رررَتصوبررران بررر   صنتتررراف       (ٔ) ررر  وجبررر  ، يعلرررا بمرررا يمدررر 
  (ٕ)" صوقع   سدس ذم    ص  ولتى مائس   يصوذمي  وع ص بقين من 

ودقهبررا ودررا  صوررصص يممررا سرربق يتضررح ودررا  ررص  صبررن  يرران  هررا  بررص صوصيررس    
الررول وابلررص  صوررصص ي؛نصوصيررس  -صبررن  يرران -ترر ووجررو  إضرراناى بليررص   هررا صوصي
بر بص صوسرردس  ُبَبْ رَتص  يلر   رن نرتح  صوررصص ي  نبر ا ت بريًت مرن صوصيرس صبرن  يران 

لرم ت ر ى ،  ررٖ٘ٔ بص صو ى  ذهوص ني  صوم يدس و رو  ربص صبير  صاول وسردس ووص
صودابررص وبررا وتضرريق صوذدرراق  هيبررا وصت ررق مرر  صبررن  برر  صوررص من   ررن  برراص 

 –نقررال   برصم صبرن  يران مرن ا ر صى،بليرصًص إورا مرا وبدر  اضرام  ورك  نري يران 
  يرى  ابرصنقرل  ُبَبْ رَتصصودابص ورم يبت را ب براص  ب  صوص من  ان  -صوصص ي

وضررررر  يررررر م  هرررررا مررررر صذل ومذررررراصا  ررررر م و  ُبَبْ رررررَتصبررررل صو برررررون صوقصيبرررررس مرررررن 
و برررص ودرررا نقررر  تعامرررل مررر  برررل  برررن  هرررا  ررر   وبلرررصق مذته رررس ، صو برررون

                                                           

وتبرر يم سررائص  ، صومبجرروص  ُبَبْ ررَتصصودابررص بتعميررص مسرراج   ( وبعرر  ويررام صجررال  برر  صوررص من ٔ
وصسررررتووا  هررررا سررررائص معاوهبررررا ، صوبدررررائ  وصا يرررراص صوترررري صبتدا ررررا صولررررائص نرررري تهررررك صومدلقررررس

امرررص بررراوقب   هرررا اصذدترررا صبدرررس  مرررص برررن  ، ولبص رررا مرررن  لررراص صولررروص  صاذيرررص ، و برررودبا
نج ر مى  وا ر تبا ، تدراق صودبرصصديسوتمسرببا با ، إلصتر ص  ا  رن ص،سرتم،   بون وصل  صمبا

صوصوصيرراى وصاسرراليص صودبرررصصديس نرري سررهك صوق يسرررين وصو ررب ص    م مرر   بررر  ا  درران أل بررر  
  ٖٚٛ ، صوص من صودابص وويام صوذتنس صاميس بااد و 

  ٔٔٔ-ٓٔٔ ، ( صبن  يان أل د س ؛ م م   يسا صو صيصي أللوص   مص بن   بونٕ
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ملرل  برن صوجر  وور  وضر    م بعضبا صوتي وم ي بص ا صبن  يان ني صوصيت  
  -  وص تم ب  وع   اسباب من ا مبا ألي  ص صو بن دبب  يد

 ص تبرصم جر  ًص  يويرًا  صورصص يو صجرس ان   ُبَبْ رَتصاد   من اورصب صو برون و -؛ أوالًلل
 يمد   دبا راصصى صومغيصين   ُبَبْ َتصومبم من 

واببررص  ويررل  هررا  وررك ادرر   ُبَبْ ررَتصبمررا ادرر  م ترراف مررن م رراتيح صورر ذول و - ث ن اا ًل
بم  هرررررا  ررررر ص صو برررررن  ب صوضرررررعم وصورررررو ن يبمجرررررص  وضررررر  صومسرررررهمين ايررررر 

وتصترب  هرا  ورك ببيص  ، تهتئم باومدلقرس   ا  ى لغص  بما ان سقولَ ، لقسباومد
مما و وك من الص ببيرص  هرا صضرعام صوف صستستم ا ه  وصذت  صومدلقس مدبم 

 صودابص   ب  صوص من مقاومس صا اوي ض  
لصيقرس  ذرول  نريب ربل ابلرص ت بريًت مرن صبرن  يران  صورصص يبما ت  ى  -ث لث ًل

بت ا صبن  يان ب بص صو باص وصستسرتم   ر  نق  ص، ُبَبْ َتصصومسهمين و بن 
صودابرص  ذرل صومدلقرس وصسرتقص  دراك  بر  صورص من  ورال ان  صوصص يوبن ، مبا ص 

د ر  صووورى اصسرل وروص م إورا بعر   نري، وضريق  هيبرا صوذدراق ُبَبْ َتصو ابص 
وورررر  ، و ابررررصو ا وضرررريقوص صوذدرررراق  هيبرررراوصومديعررررس  ُبَبْ ررررَتصصو بررررون صوقصيبررررس و

ن ويعبررص ودررا برر وك  ررن و صو برر  موبرر  ويررقٍ    وبررمٍ إ لررا هررا  صوررصص ي ررص  
   تباو باد تبام ى وو 

ومرررن  ررر م صو برررون  وريرررص  ا يرررس س م بررردس ب برررون لبيعررر ُبَبْ رررَتصن -را عااا ًل
ن صو بن يق   ها جبل وباوصرم من ووو   إ  بن نلصون )جلصون( نقال أل

ا ررر  مرررن  اي ررر م صومدذ ضررراى تمدررر  بمدذ ضررراى  هرررا صوجبرررل إ، ادررر  م رررال 
وورري   رر ص ، ومعادررا  م ررقستسررهق  ايضررًا ناورر ذول  ببررعيص،وتررصصب مررن صوجبررل و 

صوعمرائص صووصسرعس وصوبرصوم وصا رجاص  ملرل  ناومدلقس مهيئس براوممي صى صوبليرص به  
بمررا ادرر   رر ص صو بررن بابررًا وبرر م صومدلقررس  صوررصص ينقرر  ص تبررص ، صوموص رريومسرراصف 

  ببيص  وبم ي انظ  هيبا وسقول  ذساص  و بملابس صوق ل صو ى يغهق صومدلقس 
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 وُيبررينان معظررم سرربان صومدلقررس مررن صودبرراصى  صوررصص يبمررا وضررح ودررا  -ة مساا ًل
و هرا صورصرم مرن برل  ر ص  بس صوسريلص   هرا صومبران  و م ى     صومقاومرس وبرع

 إ، ان صودابص تمبن مدبم وواتهبم  
ببدرا  صو برون ذلتر   ب بمراللرم ورام ، وبان بل   ص ج   من ذلس صودابص   

ان صودابررص اسررص   صوررصص يووررال ، َلْهِجَيررَص ٌ ملررل  بررن   درراك برراوقصب مررن بب ررتص 
وبدرو  مرن ادرروص  ، وص بامر   وتضرريق صوذدراق  هرا بب ررتصبدرا   رر ص صو برن  نري

، لم دقل صوسبان صومسرهمين إورا  ر ص صو برنوبب تص وصومدانسس وصومباي   صومصصوبس 
وا ررر ص  ، و ررر ص يعدرررا ان ا ررر ص  صودبررراصى تقرررل  دررراك بررر ذت  صودابرررص وهمدلقرررس

وررم تبرربح صومررت بم صوو يرر   ُبَبْ ررَتصويعدررا ايضررًا ان  برردقهبم إويبررا  ت يرر  صومسررهمين
 ني صومدلقس  

ل-:َطْمِجَ َرةٌللحرح تلعمىل ن ءلةصنلالحيوك نلمنلأىملالنح ئجلل-س دس ًل
صومدلقس نق  صذته ى  رن برل  نيمبان  ا   ُبَبْ َتصابب ى م يدس  -ٔ

 ما ي يل ببا 
   ُبَبْ َتص ص،وتبا يسسو  صو اوس  -ٕ
  إم ص صى   اي، تبل و  ابب ى مبان مبجوص م ابص  -ٖ

،  رر م صومدلقررس تمدرروص صو ررصصص مدبررا بعيرر ًص  دبررا اى مبرران  ذررص ا رراويو صجررس ان  
ذلررس صودابررص ادرر  ابرربح صوم ترراف  نرريويعتبررص بدررا   رر ص صو بررن انضررل جرر   

 ُبَبْ َتصباب نتح  صستذ م  ني صو ى
 مررص و هررم ان  رر م دبايترر    رر  بررن  دررا تسررصب صويررج  وصوذرروم نرري د رر     

 رررر ص صووضرررر  بادقلررررا   نرررريوادرررر  وررررن يسررررتلي  صوبررررمو  لررررويًت ، ودبايررررس  ووترررر 
  ى باوقتل او صومروى براوجو  وصوعلر ص،م ص صى  د  وان دبايت  وص    إما صومو 

صو صم     وصسصص   ولهب صامان من  نيصبن  يان و  صوصص يو دا صت ق بل من 
و وبررل مررن برران معرر  باوم يدررس  تررا وتجميدرر   ررصودابررص ورر   سبوصسررتجا، صودابررص
نقررال ان ، ُبَبْ ررَتصت برريًت  ررن إذررت  م يدررس  صوررصص يبمررا  رر لدا    ُوْصُلَبررسُ  ذهرروص 

 وتصبرروص مررن امرروصوبم وامتعررتبم  ا هبررا ورراموص ب مررل بررل مررا صسررتلا وص اذرر م معبررم
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 صوبليررص مررن صا رريا  صوترري ن ررهوص نرري  مهبررا ممررا جعررل ا ررل صولا ررس صوم ررالين
،  ذهرروص صوم يدررس واذررر وص بررل امتعرر  صولغررا  و ،تبرررم  و صجررس ادرر  ابررربح ُبَبْ ررَتص 
و ر ص ير ل  هررا ، ُبَبْ رَتص مررن  ري بر   ، يوجر بيرى مرن صوبيروى باومدلقررس  يوجر 

وبان مهذ  ما ورام بر     ُبَبْ َتصا ل  ايعي  نيب ا ين بادهم ى صولصص  وصوصر  صو
 -لبقا وصوصيس صوصص ي أل ُبَبْ َتصصودابص ني م يدس 

 اد  بصم ص تمام  وج م وصجتبا م و صبس ومصصوبت  وب م صومدلقس  -
   مببا إ، واضع   من ت تيى وجمو با وت صيق او تبا و  اً ووي نهم يتصك  يئاَ  -

 صومدلقس بجبمهبا   ممما اباب صوو ن وصوضعج ي     بونوبدا   ابدياتبا 
 صورصص يور ص يقرول     هيبرا وورب   هريبم سرصيعاً   مل  ها مصصوبس صومتجسسين -
نهر  مرن صو رصف وصوسرصوص مرا،   بص وتق يص اورل ممرا يسرت ق   ر ص صو رتح   ايان 

  (ٔ)( وصولدا   هي ) ب م  ا نصف نبو ُ ص  صو  ص وصذتتم بتم  اييوص ي  
لل-:مل899/لىا016ع مللُ َ ْشَحرض طاال
 ُبَبْ ررَتصبادررى ررر و  صوذهي ررس صودابررص إوررا م يدررس  مٕٜٛ/ ررر ٖٙٔونرا سرردس      

، وتر بيص امص را وصل برام ضربلبا، صوملبص  من ادجا  صوضتوس  قب صنتتا ر  وبرا
وبران لصيرق ، صبدر  صاببرص وورا  بر موار ى م  د س  ُقْصُلَبُس نسانص من وبصم ب

نا ترل بم يدرس  ،Osuna(ٖ)  سُ ودَ ُ رإورا م يدرس اُ  (ٕ)Ecitja  ِإْسِتَجسصودابص  ها 

                                                           

  ٕٕٚ-ٕٕ٘ت قيق  اوميتا،  ، ( صبن  يان أل صومقتب ٔ
بين صوقبهس وصومغصب من ُوْصُلَبُس، بيدبمرا مص هرس بامهرس،  و را م يدرس و يمرس   Ecija ِإْسِتَجس (ٕ

وررم يرر ل ا هبررا نرري جا هيررس وصسررتم  هررا صد ررصصم وذررصوا  ررن صولا ررس  صو ميررصي أل صوررصو  
  ٖ٘  ، صومعلاص ني ذبص صاولاص

بيدبمرا مسريص  دبرم  ِإْسرِتَجسمن صو برون صوعرامص  نري صادر و  إورا جدروبي  ُ ( م يدس ُاُ وَدسٖ
،  و برن ُا رودس ممر ن بليرص صوسرابن   ِإْسرِتَجسيوم وتعصم بم يدس اوسودا، و ص  ي من بروص 

؛ سرررهيم جبصصئيرررل وسرررهيم ميذائيرررل ٓٙصو ميرررصي،  صورررصو  صومعلررراص نررري ذبرررص صاولررراص،  
، ٘ٚٛٔ ، بيرررصوى، صولبعرررس صاوورررا، م صوجغصصنررريميذائيرررل  ررر ا م أل لررراص صا  ررراص أل صوقسررر

 ٜٕٔ  
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، اولاص ررا نررينرر ذل صوم يدررس وجررال ، يرروم صا رر  وع ررص بقررين مررن صوم ررصم ُبَبْ ررَتص
و اين من  صنبا و بادتبا و هو ُمصتقا ا وصدقلا  جبهبا من جمي  جباتبرا مرا 

وصجتمررا   وصتسررا  وررصصصم بررادس ومدعررس ايقررن معرر  ا، دظيررص وبررا بررجص  صادرر و  
صصضررس مدرران   ورر  مدبررا ويسررص ورر  نررجبلص  مرر  ا تعرراوا  هررا مررا اترريح ، بسرريل وصل
صورر ين  -صولغررا –وادعررم تبرر ح الرراص صولوصريررى وصوترر م صوبرروم ايررام ُمقامرر  ، نيبررا
وم را إورا مسرج  ا صاور م صومبجروص ، لامسرًا ا تمبرا، ما يرًا الاص را، وتع و اص

ممدو رس صوم صوضس صوتري بادرى وامص ان ُتوبل ني  صوبهوصى ، نبها ني مدبم 
  (ٔ)مد 
وصتبررهى نيرر  ، صومعلررل ُبَبْ ررَتصواويمررى صورر  و  وهدابررص ورر ين ا بجررام  "      

صوبدررررائ  وُ رررر مى مدبررررا ، وُ مررررصى نيبررررا صومسرررراج  صومق ررررص ، وصى وصوذلرررربهصوبرررر
،  مررصبقبررص صوهعررين وصتبرراوبا وورر  برران  سررن  مرراص   رر م صوبدررائ  ، صومعمرروص 
وو  ررتبا ممررن يعمص ررا مررن وصسررتيت  صولرروص  هيبررا صومسرراج  ببررا  -تررصك -وصو رراص

 نري نوا سرن صودابرص صوظر( ٕ)  هرا ص   صوهعرين  مرص واولعبرا بب رصماووى صا وس 
ذرصصا مرن ،ي ُبَبْ َتصمباوح  و ر ن ، لرق بر   دبراو وصستبا س  رصم صو رصك ببرا وصل

 ورك  تا صستتب ، وصاذ  نيبا ونيما يهيبا بج  م صاصص ، صاوويا  ىوببتبا بلقا
واو مرر  ، صوقص رريصوررو يص صوقائرر  سررعي  بررن صومدرر ص لررم وهرر  ا ،  بهرر   هررا ابمررل وجرر

                                                           

  ٕٙٔ-ٕ٘ٔ ، صبن  يان أل صومب ص صوسابق (ٔ
مررا ، ( وورر  ب ررم ودررا صبررن  يرران لصيقررس  نررن صومه رر   مررص بررن   بررون وت رربل  باودبررصصديسٕ

،  مهبم إوا دب  وبصم وصذرصصا جلتر  نوجر وم مهقرا  هرا ظبرصم مسرتقبًت وجر  باوم رصق بوجبر 
موضرررو ًا  صص ررر   هرررا بررر صم بمرررا يتررر صنن صودبررراصى و رررب   هرررا  ورررك صوعسررربص وصوعامرررس مرررن 

صودابررص برر ذصصا بقايررا جلترر  مررن مه رر م و مهرروص اوبرراو  صوذبيلررس  برر  صوررص من  صو قبررا  وامررص 
-ٕٙٔ  ، صودجسرررس إورررا بررراب صوسررر   بُقْصُلَبرررُس  برررص  وغيرررصم  صبرررن  يررران أل صومبررر ص صوسرررابق 

ٕٔٚ  
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يسرا  صودظرص نري مرا ، صومقام ببا وصوضبل وبا بمال ما صسم  من صوبديان نيبا وصل وصل
  (ٔ)" وصويبا 

ناسررتد ل سررعي  ا ررل  بررن  رردى بيلررص وبمرراص  وجلررصصون وريص مررا مررن  "  
وصستقبررا صو بررون بسررائلبم  نرريصورروص  نت، وا رربلبم مررن اجرربهبم، معاوررل صوب ررص 

تهررررك صوجبررررس  بررررن مرررر بوص و، معقررررل  نرررريذصصبررررًا ودسرررر ًا، نهررررم يبررررق وهدبررررصصديس 
 هررا بلررص  مررا برران نيبررا مررن ، نعررا ى برر وك برروص  صيرر  صووصسررعس صاولرراص، مغمرروص

وررررري  نيبرررررا جبرررررل مضررررربول و،  ررررر و ، صو برررررون صومادعرررررس وصومعاورررررل صوقابررررريس
   (ٕ)"مص وب
بع  نت با نبان  صي  بل  ُبَبْ َتصمما سبق يتبين ودا م ى ص تمام صودابص     

 وصل ررا   صودظررص نيبررا مررص  لاديررس وضرربلبا، صو ررتحصو ررص   هررا صورر ذول إويبررا بعرر  
 اذرصىصوتجم  نيبرا مرص  صوعو   إويبا و  تا ، يتمبن صولوصص من  وص بام وبضتبا 

  ررريت بررريداتبا صولبيعيرررس نبرررم  نرررينرررجول مرررا  ذهبرررا اذررر  يرررتمعن ويررر وق صودظرررص 
، صادرر و  نرري اويررس  ررا قس ب ضررل جباوبررا و صجررس ادرر  وررال بجدبررا ورري  وبررا مليررل 

صودابررص ص تمامرر  نررتح صومسرراج  صومغهقررس وصومهيئررس   رراوبرران مررن صا رريا  صوترري او،
 بااوويررا  صوبرراو ين ُبَبْ ررَتصوتعميررص وبربس ، ولررص  بررل مرن ، يلررق برر ، بااتصبرس

وصو ى صستبمل مرا بر ام صودابرص مرن  هيبا  صوقص ي  بن صومد ص وتعين و يصم سعي
بمررا يتضررح ودررا ان صوقررو  وررم صو بررن وص، ررصصم  هررا صابديررس صوج يرر     نرري رر م 
 بررر  صورررص من واببرررص  ويرررل  هرررا  ورررك ادررر  بمجرررص  سررريلص  صا رررذا   نررريتبرررن 

 بجد  جص  صولوصص من ووتبم واسه تبم نست بم صومبان ، صودابص  ها صوقت 
ل-:لُ َ ْشَحرم لق لولا نلة  نلعنلروا  لالرازيلفيلض طل

بررل مررا مذتبررصًص  ررن بررتم صبررن  يرران ؛ن ُبَبْ ررَتصجررا  بهررم صوررصص ي  ررن ضرربل     
يوم ص،لدين دبم م صم سردس سرى  نيصودابص ذصا وبا  ب  صوص من   بصم ان 

                                                           

  ٕٛٔ-ٕٚٔص صوسابق، صبن  يان أل صومب  (ٔ
  ٜٕٔ -ٕٛٔ ، صومب ص صوسابق (ٕ
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، ابدانبرررا نررريوصصتقرررا إويبرررا وجرررال ، نجتا رررا بجي ررر  و  تررر ،   رررص ولرررتى مائرررس
 هرا مرن تمرام صوقر ص  وتبصا إوا ا تعاوا ، نجببص من  وك ما  او  و ظم  د م

ابقرررا  صوتررري ا رررا صوقبررروص وصوقبررراب ، وامرررص ببررر م صوم يدرررس  رررن  ذص رررا، إ صوتررر 
، و لمرررى ا تمبرررانررر بى اسررروصص ا ، صوررر ين بررروا م وهمقرررام ببرررا، وعماوررر  و  رررم 

ناسرتذصجى اوبرال صوهعرين  مرص ، بجن وم تغن براام ، وص ت ى وا ًا ب ب اً 
 هرررا برررراب وبررررص وبررررهب  ُقْصُلَبرررسُ و مررررل و مقتعررر  ا مررررن م ندررر  برررن   بررررون 

، ُبَبْ ررَتصووضررا ا وهدابررص مآصبرر  مررن صوذتنررس  تررا يبررون  بررص  و ظررس وغيررصم 
  (ٔ)بوو إوا لماديس و  صون يومًا من و  ُوْصُلَبسُ وو ل  دبا إوا 

ابلص ت بيًت  رن  ُبَبْ َتصمما سبق يتضح ودا ان صوصيس صبن  يان  ن ضبل    
مررن ُبَبْ ررَتص  نقرر   بررص صبررن  يرران ا ق صوت ابرريل  ررن  مهيررس ضرربل صوررصص يصوصيررس 

بمرا  برص ادر  ،  راص ًا ودرا صولصيرق صور ى سرهب  ُبَبْ رَتصإورا ذصوج   تا وبروو  
وبرا  ، يوجر سر  وورال ادر  و راين  برودبا ووت برا بد  ُبَبْ َتص وصص   نيتجول 
نهررم ، الررص مررن الرراص صولغررا  ببررا ايبمررا  ررص   هررا م ررو ، صادرر و  نرريمليررل 

لرررم برررها وبرررام وتعبررر  ، يبقرررا ريرررص بعررر  صوقبررراب وبرررا يسرررتقص نيبرررا اتبا ررر 
بمررا ، ُبَبْ ررَتصجررام   نرريواويمررى صوبررهوصى ، و مرر  ا  هررا  رر م صودعمررس صوببيررص 

و ررين  هررا صوم يدررس صوررو يص ، صوبدررائ ُ مررصى صومسرراج  صومتصوبررس بهبررا وُ رر مى 
 يومًا  لماديَس و  صينوصدبصم  دبا بع ما وضا نيبا  صوقص يسعي  بن صومد ص 

يذبرص م وإوا  مال صوم ن وصوقرصى   صودابص ب صسال بتاب ب  صوص من  وو  وام   
صودابص و هرا صاسربم  ب  صوص من  ، وو   دج صوجمي  بب ص صو تح وصودبص صوعظيم

  ( ٕ)صو عصص  
 
 

                                                           

  ٕٕٕ-ٕٕٔ( صبن  يان ألصومب ص صوسابق، ٔ
  ٖ٘ ، صاولصدظص صومه ق ( ٕ
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ل-:لُ َ ْشَحريدملمد ن لالن صرل ع دلالرةمنللكح بل
صودابررص ب صسررال صوبتررب إوررا  مررال درروص ي صادرر و   نرري  برر  صوررص من  وقرر  وررام 
 ُبَبْ َتص  م 
، ومهك معاوهبم، وبان ا م ما ُ بص ب  اد  ا ل صا  ص  وتمبن من سهلادبم    

ورال  رن و بمرا ي را   برل مردبم يذتراص مبران صوامتر  ، مدرا وبم نريوا هوص م هبم 
و رررا م يدرررس صومجرررصمين صوتررري  جررر  ، بجدبرررا وا ررر   مرررن صوقوص ررر  صوعظمرررا ُبَبْ رررَتص
و ا ب وك ابب ى  بص  ، اتعبتبم   م صوم يدس بليصصً و  اصوقضا   هيبني  سابقوم 

صودابص  ن م ى إ جاب  ببرا وبراودظص  ب  صوص من  بما  بص ، و ظس وهعاومين
 نريوب بودبا ومدا تبا و صجس جعهت  يقول اد  وي  وبرا مليرل و، دظيرص ، إويبا

    (ٔ)  صوسيلص   هيبا   وم دستلووو، و ص  ا وت ذه، صاص 
لرررم ت ررر ى  رررن ويامررر  ببررر م  برررودبا ووبررراببا وصوررر ياصصى صوذاصجرررس  دبرررا     

صور ى اوامر  صوبرانص  مرص ومرن بران نير  وامص ايضًا بب م مسج  ا ، صوم يلس ببا
ام لررم ورر ممررن دبررب مررن صومسررهمين  واسرر   ررن ريررص تقرروى مررن نسررقس صومسررهمين 

و مرررل  هرررا إذرررت  صوجبرررال  دررراك مرررن بتعرررين صورررو يص سرررعي  برررن صومدررر ص  هيبرررا 
 بر  صورص من  وور  امرص ، سابديبا  وابرب ى ذصصبرًا وبر وك  رتى جمعبرم و رمهبم

صورر ين بررادوص اووص إورريبم وابلررصوص صودابررص صوررو يص صبررن  رر يص برر ذصصا صوعصنررا   رردبم 
بعرا  م  ردبم،  ر   م ورصص م و، يدبسرلوص  نريا، يسربدوص ، و ر  دا وبرم تميير  م وصل
ص،ص  مت رصوين إورا اولرادبم  نريوان ي  بوص  ها وجو بم ويت رتتوص ، ببسيلبم

ن مر بوص و، معقرل معمرص ب ضرل وبر وك ورم يبرق وهدبرصصديس  براتروص مدبرا  صوتي
  (ٕ)مدبا إوا صو بون صومجاوص  وباا وبصم  

                                                           

و همدرا ان ، رول بدرا و، ،  ها مرا يسرص وسربل مرن ذلببرا، نقال نجبلصدا  م  ا تعاوا (ٔ
وسربل مصصمر   ، وضا بر  وو  إ، ب  صوهليم بما ي ا  )و و  ها بل  ي  و يص( إ  اصص  امصصً 

  ٕٖٕ ،  اوميتا ، ت قيق ، و ول بعب   صبن  يانأل صومقتب 
  ٖٕٙ-ٖٕ٘  ، ( صبن  يان ألصومقتب  ٕ
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صودابرص  هررا  رر م  برر  صوررص من  ادرر  ورم يقتبررص دجراف ممرا سرربق يتضرح ودررا    
نقرر   ررا   وررك ، وصوررتذه  مررن  رروبس ببيررص  بادررى تقرر  نرري ظبررصم ُبَبْ ررَتص بررن 

صومسرهمين  هرا   برولمرن ا مبرا  وصوتري ها صإلستم وصومسرهمين بمدران  بليرص  
صومبررران د سررر  ووضررر  ايررر يبم  هيررر  و هرررووبم م رررل صودبررراصى وصو برررول  هرررا 

صودابررص نيمررا ن ررل نيرر  بررل  برر  صوررص من  بررم  درراك   ووقرر  دجررح بليررص  و مدررا ل
و رر ص ب ضررل مسررا    ا  رر  وجررل وبررم نرر  ص ، ُبَبْ ررَتصترر ميص  بررن  نرريسررابقي  

 بر  وضرعبا  صوتريوب ضل صوذلس اصص  ا سب اد  وتعاوا  يئًا  يج و  صاسباب 
صودابص وام بتلبيق مب ا صوع صوس  د ما  ب  صوص من   بما ان صودابص صوص من  

 ررررن صوب رررراص  ُبَبْ ررررَتصوررررام برررر ذت  صوم يدررررس وصبا صتبررررا نررررصق بررررين  صنررررا  و قررررت  
 وصو اس ين ببا وتصك وبم  ياتبم باوم يدس بما بادى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ْصُن ُبَبْشَت 

ِ

 يف عرص عبد الرمحن النارص من خالل كتابات ادؼتبس ٓبن  ح
ّ

ودورُه التارخيي

 م929هـ/313م حتى عام 919هـ /303حيان يف الػتة من 

﴿ٖٕٓٔ﴾ 

 ةـــــــــــــــاخلامت
 انمما سبق يتضح ودا 

اد  من صو بون صوذليص  ني صادر و   ُبَبْ َتصإضانس إوا ا ميس  بن  -
ني صوجدوب صامص صو ى  اد  يتوسل مجمو س من صوم ن صوبامس  ذابس
مرررن برررت  وصبررر  وايضرررًا   م، هررريبوررر صًص ببيرررصًص مرررن صوذلررروص   ملرررل يُ  جعهررر 

مرن وبرل لروصص  مرا ي تاجر ببرل  إلم ص  صو بن صً  ص  صامص ذلص صومغصب 
  صومغصب

ارررر وى  هيررر  صوبليرررص   يرررى، ُبَبْ رررَتصب برررن   امررراً  وصًص صولبيعرررس وعبرررى  -
صوجغصصنيرررس وصولبيعيرررس نقررر   برررا ا  ررر  وجرررل صومبررران باوجبرررال  صوم صيرررا

وصادبررراص وصوبرررذوص وصوبضرررباى وصومدرررا  صومتميررر  وصوررر ى يتما رررا مررر  
ص صو ررر ي  صوررر ى يجعرررل اص  صوقررراص  و، صو ررراباوبررر هرررم يبرررنلبيعرررس صولررروصص ن

صا ررراوي يد رررصون مرررن صومبررران  يرررى ادبرررا مرررن اورررصب صامرررابن وجدررروب 
 و ص اببح بب تص مبان م ببا وموامس وص،ستقصصص   صاد و  

بب رررتص يغرررايص ريرررصم مرررن صو برررون مرررن  يرررى ورررو  صوت برررين ومدا تررر   -
وص،  وصجيررررس نرررري صوت بررررين نقيررررل  ررررن سرررروص ا بجدرررر   برررراص   ررررن سرررروص 

   اذصىنيب و بجد  وهعس وب صذهبا وهعس  وب صذهي  سوص  ذص
ويسرى  رصوب  ُبَبْ رَتصتهك صو ترص   نيبادى  صوب  ب  صوص من صودابص  -

وور ص بران م  مبان بعيدر   اي صوب مباديس   يم  ا ذا  بق ص ما 
 برررصصودا بررر  صوررص من  صوتصبيرر  صاببررص مرررن وبررل صبرررن  يرران  هرررا ويررام 

ابلرص مرن ت ير م ورو  ومدا رس  صوتريو ا  ُبَبْ َتصبب م  بون بليص   ول 
   بصم ا ذا  يم ون و  ي  صوعون 

باو بررن وصومعقررل  ُبَبْ ررَتصالهررق صبررن  يرران صوبليررص مررن صاسررما   هررا  -
وصوقهعس بما  بببا و رب  بيوتبرا براوببم ادبرا  براص   رن بيروى مدقروص  

 صوجبال وصوبذوص وت ب  صومغاصصى  ني
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 نريمعقل ومقص مبم وهمصت ين  ن ص،سرتم وصومسرهمين  ُبَبْ َتصوق  بادى  -
 يبرعب صوسريلص   هير ، برجدبم برادوص يب لرون  رن مبران  مرنتهك صو تص  
  صامن وصامان وبم   ي ُبَبْ َتصنبادى 

ومررا ي رريل ببررا ممررا مبدرر  مررن  وُبَبْ ررَتصُي سررب وهدابررص  صصسررت  صوجيرر    -
يررق قسرربل ورر  ت و رر ص مررا صوتعررصم  هررا دقررال صوقرروى وصوضررعم وهمبرران 

صودابرص و مروص  يرى وضر   بر  صورص من   وايضًا ُ سن تقر يص   ن   
ني مباد  صولبيعي ص،مص صو ى جعهر  يتبر ى و مرص بقرو  و ر م  ُبَبْ َتص

 و سن ت بيص  
ووبرن مرن صو برون صوقويرس وري  وقرو  ت بريد  نقرل  ُبَبْ رَتصبان  برن  -

مدبرا وجرو  صوع ير  اذصى  ص ى من ووتر  ومدا تر  ،جتما      اسباب 
  من صو بون وصومعاول  باوقصب مد  

ت ررررول  رررر ص صو بررررن مررررن معقررررل ومقررررص وهب ررررص وصوضررررتل إوررررا  بررررن  -
صودبرررراصى نقرررر  تررررم صجررررت  ، صودابررررص برررر  صوررررص من  هررررا يرررر  إسررررتمي 
 و ل م هبم صإلستم وصومسهمين    د  وصوم صبين

وبهرررو  دابرررص برررعب تد يررر م وه هرررم بملابرررس  ُبَبْ رررَتصبررران سرررقول  برررن  -
 برر  صوررص من   وب ضررل مررا وررام برر  وجررل  رر  -ووبررن ب ضررل  ا، رايترر 

 صودابص من مجبو   ظيم تمبن مد  
 وا ووا صوتونيق
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 امللحق األول
لُ َ ْشَحرلالن صرلإلىلالعم للعنلفححع دلالرةمنللكح بل
صودابررص نرري  ذوورر  وم يدررس  برر  صوررص من  برران مضررمون صوبترراب صودانرر   ررن     

وا بررم ت برريدبا بمررا ا  لرر  مررن ، ادرر  ضرربل وبرربتبا صوعهيررا نقررل ود سرر  ُبَبْ ررَتص
وت ررصق صجاورر   هررا  رر م  بررودبا ووبرراببا و ياصصتبررا ، صوبديرران نيبررا  هررا تقرر يصم

 (ٕ)و دى مصيس  (ٔ)San Ulaliaصوذاصجس  دبا صوم يلس ببا ملل  دى او،ويس  
بجبررل  -مهت ررًا  ووبررا وم يلررًا ببررا  -وبرران جميعبررا م رر وًا  ، ووبررب ُبرربيب

لم امص بب م صومسج  ، ، دظيص وبا ني مدعتبا و بادتبا، بب تص ممتدعًا بمدعت 
ذ  ررس ومررن برران معرر  ، صوجررام  صورر ى برران صتذرر م  مررص بررن   بررون اول لوصترر 
 إ  برران صوهعرين اسسرر ، مرن نسرقس صومسررهمين وبرل تبررميم  ن ري صجتبررا  صودبراصى

، واد ررق  هير  مررن ردرائم صومسررهمين واسررتببم،  هرا ريررص تقروى مررن ا وصضروصن
نسررروى برررااص  وا رررصق مدبرررصم صوررر ى  مرررل  هيررر  صوررر  ا  وهعرررين صومصتررر  ودسررره  

وتقر م ، لم اذصا صوقوص  ني لوصئم صوصجال إوا جمي   بون بوص  صير ، صوذبيى
وت صيررق ، اسررباووهرر  اس، و رر م وبرراببا، و ررل اسرروصص ا، إورريبم بتذصيررب جميعبررا

 سررب مررا ، واذرر  ا هيبررا برراود ول إوررا صوسرربل و مرراص  صوقررصى باوبسررائل، ا جاص ررا
، وامرر  م ا  هيرر  باومعودررس، نبهغرروص مررن  وررك صوغايررس، بررادوص  هيرر  ايررام صوجما ررس

نعا ى بوص  صي  من و ن ، وبان     ما   موم من   م صو بون لتلين  بداً 

                                                           

( ِ ْدْى ُاوَ،وِيُس أل م يدس و بن و ا من ا مال ُلْهِيِلَهسُ ، و ردى  تعدرا صوبهر   او صودا يرس  ٔ
 ٖٙٙ ، صوج   صولاوى،  ياووى صو موي ألمعجم صوبه صن

ونيبرا سروصصي ، و رو  برن مرن ا مرال  ردتبصيس، ( ِ ْدىْ َمِصَيرسُ أل  ب رتح صومريم وبسرص صورصص   ٕ
سوص ا يبع  ما  صوب ص نير   ، تق   ها معظم صوب ص صا ظم ، نضس ووم يص صوصصاون ملهبا 

إ ص بررران نيرررر  صومرررر ، و ررررا م يدررررس متوسررررلس صوقرررر ص  سرررردس صوتصتيررررب ببررررا مسررررج  جررررام  ومدبررررص 
وبيدبرا وبرين  رهب لماديرس ، صبب وصص   وبرا ص  و را بليرص  صا دراب وصوترينوببا صومص ، وجما س

؛ يرراووى صو مرروي ٖٚٗ ، و  ررصون مرريًت  صو ميررصي أل صوررصو  صومعلرراص نرري ذبررص صاولرراص
  ٖٚٙ، ٖألمعجم صوبه صن، ا
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ن صومعاوررل صومديعررس بسرريلًا وص رر ص مولرر   رر ص صوووررى  هررا بلررص  مررا برران نيبررا مرر
وص تمهرروص ، ورري  نيرر   بررن مضرربول و،  رر و م رر وص، ت وسرر  صاورر صم، صورر  ائم

 برر  صوررص من   ووررم يرر  ، صومتاذمررس وبررا تاُبُصّدررا هررا ملررل  وررك نرري  بررون برروص  
صودابررص مرر   وررك إ  رراا مررن وجررب تص يهرر  مررن وجرروم ا ررل  رر م صودرروص ي صورر ين 

برران  هررا صوص يررس مرردبم بعرر  ص،سررتلاوس ، و،بسرروص صولرروصص  صنرروص ايررام  رر م صو تدررس
،  صص صوجما رررس ُوْصُلَبرررسُ نرررج  جوص جميعرررًا  إورررا ، إورررا  مررراوبم بعررر   صومعاصضرررس

، سرامعس سرابدس، واو موص سبدا ا ت ى جداف صوذهي س بي ما يع  صودا  امس وص   
ان  ريررص  ابمررس  ممررا سرربق يتبررين ودررا، وم تبمررًا  هيبررا، ريررص صئيسررس، مصاوسررس

و ررم  صّيررسصودابررص وررام برر ك  بررون بب ررتص وراوبيررس  بررون برروص   بر  صوررص من  
 بر  صورص من   وبرادوص سرص مرن اسرصصص ووتبرا وجمهرس مرا  بر  ُبَبْ َتصبادوص م الون 

لم وام بعمل ت بريداى اذرصى ريرص صوت بريداى ، صودابص  وصوا لتلين  بداً 
 صوق يمس  

، وضرم صود رص ببرا ُبَبْ رَتصصودابرص ب رتح م يدرس  ب  صوص من  و دجى صو عصص      
و ذررول ا مرر  بررن ، اول مررا وصنررى صوب ررصى بدرر ول   رر  بررن  مررص اميص ررا مدبررا

، لرم بذصوجر   رو إويبرا وبهورر   ر ا  د سر  بمهببرا، م م  بن   يص صوو يص نيبرا
وصووووم  ها بر س ، وبما ُ  ى و  من د   صوبانص  مص بن   بون متبوئبا

ومررا تبيررج ورر  مررن إوامررس صوذلبررس ، وصصت ررا  َ هررم صوِ ررقاق ببررهب ا ررتئ ، صصترر ص م
، ود سرر  بمسررج  ا صورر ى لررال  بررصم و بررص سرره   نيرر   وصوم رري د رروم وهبررت  نيرر 
،  رربصًص   هررا مررا مد رر  مررن  وررك نقاوررى صو ررعصص  نرري  وررك ا ررعاصًص بليررص   سرردس

وصو  صوُب رصى صاول   در  ، مدبا  عص ابا  لمان  بي  ا بن ي ي برن إ صير 
صو رص وبت مرا  ُبَبْ رَتصصودابرص وم يدرس  بر  صورص من  وصولادي  در   ذرول ، باو تح

 باص  وصاول مدبا لويل أل
لُ َ ْشَحروفححلأم نلهللالةصنلل...أة  لةضوعلالمع للالمحج ر

لوةس كل شرىلُأعظمتلمنلُم شرل...كاىلة رًالُمسحشنعً لمنلُمة ر
 واول صولادي مدبا وه  )لويل(أل
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لو شكرل  لنعمىلالعظ م لش كرهل...أاللىكذالفم نظرلهللالن صرهل
 ووال ني  بص بب تص ني  عص  ذص أل
ل.(1)والةتلعم ي لشمسي لو دورى ل...جمتلظمم تلالكارلعني لفأشرقتل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ٕٕٔ-ٕٕٓ-ٜٕٔت قيق  اوميتا،  ، ( صبن  يان ألصومقتب  ٔ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ٖٕٓٙ﴾ 

 
 

 
  ألدقًت  ن م م   ب  ا  دان

  ٕٖٚ ، ص،د و   بص  ب  صوص من صودابص ني ووس ص،ستم 
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 ُبَبْ َتص بن 

  ٕٚٔاله  تاصي  صإلستم،  أل سين ماد دقت  ن 
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 قائمة املصادر واملراجع
 صومبا ص صوعصبيس 

، د  ررس صوم ررتاق نرري صذتررصصق صانرراق، )صإل صيسرري ( ابررو  برر  ا م مرر  صو ررصيم
 مبتبس صولقانس صو يديس ، صومجه  صولادي

، جمبص  ادساب صوعرصب، بن سعي  بن   م)صاد وسي( ابا م م   ها بن ا م  
  صص صومعاصم  ، صولبعس صوذامسس، ت قيق  ب  صوستم م م   اصون

، اسررما  صامبدررس وصوبقررا ، )صوبغرر ص ي( برر ا صورر ين  برر  صومررامن بررن  برر  صو ررق
 ، صومجه  صاول، ت قيق  ها م م  صوبجاوى

، صالبررا  وصو بمررا لبقرراى ، )صبررن جهجررل (صبررو  صو  سررهيمان بررن ذرران صاد وسرري
 ، ملبعس صومعب  صوعهمي صو صدسي وآللاص صو صويس باوقا ص ، ت قيق ناص  سي 
 بيصوى ،  صص با ص، صومجه  صاول، معجم صوبه صن، )صو موي (ياووى

ت قيرق  ، صورصو  صومعلراص نري ذبرص صاولراص، )صو ميصي( م م  برن  بر  صومردعم
 ،ٜ٘ٚٔ، (اوواصولبعس صل، مبتبس وبدان بيصوى، إ سان  با 

ت قيق م م   ب  ا ، ص، الس ني اذباص رصدالس، )صبن صوذليب (وسان صو ين
 ، مبتبس صوذادجا باوقا ص ، صولبعس صولاديس، صومجه  صاول،  دان

تاصي  إسباديس صإلستميس او ا مال صا تم ني من ، )صبن صوذليب (وسان صو ين
ت قيق إ  وي ي بصوندسال، مبتبرس صولقانرس ، بوي  وبل ص، تتل من مهوك صإلستم

 صو يديس 
 يوصن صومبت ا وصوذبص ني تراصي  صوعرصب وصوبصبرص ومرن ، )صبن ذه ون(  ب  صوص من

 صص ، صوجرررر   صوصصبرررر ، مصصجعررررس سرررربيل  برررراص،  ابررررص م مررررن  وى صو ررررجن صاببررررص
 بيصوى، ، صو بص

صوقسرررررم  ، لررررراص صا  ررررراص، ) ررررر ا م ( سرررررهيم جبصصئيرررررل وسرررررهيم ميذائيرررررل ميذائيرررررل
  ٘ٚٛٔ ، بيصوى، صولبعس صاووا، صوجغصصني

) بررر  ا (مررر بصصى صاميرررص  بررر  ا  ذرررص مهررروك بدرررا  يرررصي بغصدالرررس صومسرررما    
 ،  صص صومعاصم  بمبص، د ص وت قيق وي ي بصوندسال، ببتاب صوتبيان
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دبررو   ررن صادرر و  مررن بترراب تصبرري  ، )صوعرر صي( ا مرر  بررن  مررص بررن ادرر 
وصوبسررررتان نرررري رصصئررررب صوبهرررر صن وصومسرررراوك إوررررا جميرررر  ، صالرررراصصاذبرررراص وتدويرررر  

، مد رروصصى معبرر  صو صصسرراى ص،سررتميس، صومماوررك، ت قيررق  برر  صوع يرر  صا رروصدا
 م صي 

 ٜٚٛٔ، مبتبس وبدان، صومبباف صومديص، )صو يومي (ا م  بن م م 
، صوجررر   صاول، ت قيرررق وررروي  موويدرررا،  برررص برررت  صادررر و ، ماورررم )مجبرررول (

 م،ٖٜٛٔ ،م صي 
 صص صوبتررررب ، ت قيررررق  برررر  صوقررررا ص ُبوبايررررس، ترررراصي  صادرررر و ، )مجبررررول( ماوررررم

 ، ٕٚٓٓ، بيصوى، صوعهميس
صوجرر   ، صوبيرران صومغررصب نرري اذبرراص صادرر و  وصومغررصب، )صومصصب رري( صبررن  رر صصى

 ت قيق وي ي بصوندسال ، صولادي
 ررووي ت قيررق ، صوجرر   ص،ول، صومغررصب نرري  هررا صومغررصب، )صومغصبرري (صبررن سررعي 

 ،ٜٗٙٔ،  صص صومعاصم بمبص، ضيم
د ررح صوليررب مررن ربررن صادرر و  صوصليررب، صومجهرر  ، )صومقررصي ( ا مرر  بررن م مرر 

 صاول
، وسان صوهسان  تبر يب وسران صوعرصب، )مدظوص( جمال صو ين ابي صو ضل م م /

 بيصوى،  صص صوبتب صوعهميس، ت قيق  ها مبدا، صوج   صولادي
، صوجررر   صاول، نررري صو رررصوق، نصصئررر  صوهغرررس، )صويسرررو ا (صاب  دصيبرررو  ،مرررد 
 م ٜٛٛٔ، بيصوى، صوملبعس صوبالوويبيس وآلبا  صويسو يين

صبررن صابرراص)ابو  برر  ا م مرر  بررن  برر  ا بررن ابررا ببررص صوقضررا ا  (، صو هررس 
  صص صومعاصم ، صوج   صولادي، ت قيق  سين ماد ، صوسيصص 

 رراوميتا  وم  برروصيدلا د ررص وت قيررق ب  ، صبررن  يرران )صوقصلبرري (، صومقتررب 
بهيرررس ، صومعبررر  صإلسررربادي صوعصبررري وهلقانرررس، صوذرررام صوجررر   ، وم  بررربح وريص مرررا

 ٜٜٚٔم صي ،، صوصبال، صا صب
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صبرررن  يررران) صاد وسررري(، صومقترررب   ) بررر  صاميرررص  بررر  ا برررن م مررر  برررن  بررر  
مد رروصصى  صص صانرراق ، ت قيررق صسررما يل صوعصبرري، صوررص من بررن صو بررم بررن   ررام(

 صومغصب صوج ي  
ولعرس ، مٖ٘ٙٔ رر/ٚٙٚ)ابو  بر  ا م مر  برن راورب صوبهدسرا( ى، صبن راوب

، صوجر   ص،ول، ت قيرق ول را  بر  صوبر ي ، من نص رس صاد ر  نري تراصي  ص،در و 
 معب  صومذللاى صوعصبيس 

 ٜ٘٘ٔ، صوج   صاول، مجهس معب  صومذلولاى صوعصبيس 
، وهغرررررررررس صوعصبيرررررررررسصومعجرررررررررم صووسررررررررريل، ت قيرررررررررق مجمررررررررر  ص، مجمو رررررررررس مررررررررراو ين 
  صص صو  و ، ،ما   جصمٛٔٔ، ٔا

 صومصصج  صوعصبيس 
تصجمس ، صوعماص  ني صاد و    ماص  صوم ن وصو بون، باسيهيو بابون ماو وداو و

صومجه  ، مصصجعس وتق يم م م   م   صو  ص ، صومجه  صاول،  ها صبصص يم مدونا
 صا ها وهلقانس

تصجمس ، صاد و    ماص  صوم ن وصو بون صوعماص  ني، باسيهيو بابون ماو وداو و
، مصصجعررررس وتقرررر يم م مرررر   مرررر   صو رررر ص ، صومجهرررر  صولررررادي،  هررررا صبررررصص يم مدررررونا
 ،ٕ٘ٓٓ، صومجه  صا ها وهلقانس

 صوقا ص  ،  صص صوص ا ، معاوم تاصي  صومغصب وصاد و ،  سين ماد 
ا   صومررر صص  صوبرررونيس صومغصبيرررس وصاد وسررريس نررري صوقرررصن صوسررر، صوسرررتم رصميدرررا

 ٕٓٓٓ،  صص صوص ا  صو  يلس، صوبجصي
-ٖٛٔترراصي  صوررو صص  نرري صادرر و  ، اسررامس  برر  صو ميرر   سررين صوسررامصصئي برر  
 بيصوى، م،  صص صوبتب صوعهميسٕٜٗٔ-٘٘ٚ ر/ٜٚٛ

 ررررين وه صصسرررراى وصوب رررروى ، نبررررول مررررن ترررراصي  صادرررر و ،  برررر  صو ترررراف  ررررو 
  ٜٕٓٓ، ص،دساديس وص،جتما يس

 ،ٕٔٓٓ، صوقا ص ، صوق  ، وصومباييل صو ص يسصوموص ين ،  ها جمع 
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تاصي  صسباديا ص،ستميس مرن صو رتح إورا سرقول صوذتنرس ، ويوبوو و توصتي  بهبا 
و هررررا صبررررصص يم ، م(،تصجمررررس  هررررا  برررر  صوررررصام صوبمبررررإٔٓٔ-ٔٔٚصوقصلبيررررس )

 مصصجعس بتف نضل، صوج   صولادي ، صومتونا وصوسي   ب  صوظا ص  ب  ا
 ووررررس ص،سررررتم نرررري صادرررر و   مررررن صو ررررتح  تررررا  بررررص ،  درررران م مرررر   برررر  ا

، صولبعرس صوصصبعرس، صوعبص صاول صوقسرم صاول، مبتبرس صوذرادجا باوقرا ص ، صودابص
ٜٜٔٚ  

، ص،ص ن،  مرران، صوجرر   صاول، موسررو س صورر ياص صاد وسرريس، م مرر   برر م  تامهررس
ٜٜٜٔ. 

  ررريم صومووررر ين نررري صوجدررروب  لررروص   مرررص برررن   برررون، م مررر   يسرررا صو صيرررصي
صولبعررررررررررس صاووررررررررررا ، نرررررررررري  بررررررررررص صإلمرررررررررراص  صامويررررررررررس باادرررررررررر و ، صاد وسرررررررررري
 صوقا ص ،  صص صوبتاب صوجامعي م،ٕٜٛٔ ر/ٕٓٗٔ
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