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 ودوره في خدمة اإلسالم التابعي الجليل علي بـــن ربــــــاح اللخمي
 حازم محمد جيران حلسين الفهداوي

 المديرية العامة لتربية األنبار/وزارة التربية
 امللخص :

علي بن رباح اللخمي من كبار التـابعين   ووـو لخمـي النلسـر ماـري الن ـبة   وبـنل  يكـون 
     ماــادر التاريخيــة علــال أن والدتــي كانــل فــي عــام اليرمــو  لســنةعربــي النلســر والن ــبة ق وتتفــ  ال

لـده ألسـلم علـال عهـد م (   ن ب الفتال علي بن رباح في بيـل خـي م اإللسـام عليـي   فوا426ه/02) 
ملسـلما  تي) رضي اهلل عني (   فكان لتلـ  البيةـة دوروـا الواضـ  فـي اـيل  خاـيالخليفة الادي 

حيـاة علـي بـن ربـاح األولـال قال اليليـل   وكـل مـا الستياـيناه  تلسعفنا الماادر التاريخية عـن ملو  ق
منهــا وــي م ــاركاتي الكبيــرة فــي المجــاالل ) الحربيــة واالجتماعيــة ( بإليــة قعــا  الــدين اإللســامي 

ــة الخليفــة و م (    456وـــ/26منهــا د دوره فــي معركــة نال الاــواري )  رةــيو وفــد اليمانيــة لميابل
ر الملسـلمين فـي المإلـرر قلـال الخليفـة عبـد الملـ  بـن مـروان   ب ـير ناـعبد المل  بـن مـروان   و 

م ــاركاتي فــي عمليــال فــت  األنــدلو قن كــان مــن التــابعين الــداخلين قلــال األنــدلو مــ   فضــا عــن
  وب ير نار الملسلمين في األندلو قلال الخليفة الوليـد بـن عبـد الملـ  بـن  الياةد مولسال بن ناير

م (   ونلـ  التفـا  أبلـر الماـادر 223وــ/006يييـة لسـنة ) الراج  أن وفاتي كانـل ببفر و مروان ق
 التاريخية علال تل  اللسنة عن عمر يناوز اليرن ق

ABSTRACT 

       Ali bin Rabah Al-Lakhmi was one of the great followers of the 

prophet Muhammed . He belongs to Lakhm tribe by ancestry and raise so 

he is Arab by ancestry and raise . He was born in the year of Yarmook 

13A.H  634A.D . He was brought up in Islamic Arabic environment . His 

father embraced Islam in the reign of Al-Siddeeq,s ( may  Allah be 

pleased with him ) Caliphate and this environment has it role in refining 

his Islamic Character  .                                                              
  The historical souries  didn’t  provide enough information about  Ali bin 

Rabah,s early life . What these sources introduced was this great participation 

in warlike and social fields like his role in the battle of Thatul Sawari ( 34A.H    

654A.D ) and the head of Yamaniya delegation for meeting the Caliph  Abdul- 

Malik bin Marwan as well as his participation in the conquest of Andulus . 
He died in Africa in 114A.H  732 A.D .  since most of the historical souries 

agreed on that year and his age was nearly a century          
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 التابعي اجلليل علي بـــن ربــــــاح اللخمي ودوره يف خدمة اإلسالم
 املقدمة :

والفعــال لدحــداث التاريخيــة وــو اإلنلســان   وي ــير  مــن البــديهي قن المحــر  الــرةيو
وــو  فــي كتابــي ) الباــل فــي التــاريا ( قلــال دور الباــل  فــي األحــداث التاريخيــة باعتبــاره 

ماـير ال ـعور يبـدو فـي فتـرة مـن الحـرور والثـورال  قن)  اانعا لها ومؤثرا فيها بيولـي د
لنل  يكون البال ليو كبيرا   (0)معليا بما ييرره  خص واحد وربما عدة أ خاص قاةل (

نمـــا بفضـــل مـــا يمتلكـــي مـــن لســـجايا   بمـــا ييدمـــي مـــن باـــوالل وتضـــحيال وأدوار مجيـــدة  وا 
 وخاال ومميزال ميزتي عن بيره من الناو اآلخرين ق  

الـــنين بـــنلوا جهـــودا كبيـــرة لخدمـــة اإللســـام  اإللســـامأحـــد أباـــال  ةدرالســـوـــنه الت ـــمل 
جعـل كلمـة اهلل  مـن أجـلن ر مبادئ اإللسام اللسمحة   ورفعة رايتـي عاليـا  بإليةوالملسلمين 
  ففـي نل  وو التابعي علي بـن ربـاح اللخمـي  وكلمة النين كفروا وي اللسفلال  وي العليا 

عبــ  الفــدا  والتضــحية والنبــل   وتمه ــد الاريــ  للااقــال  عاــرة ينبعــث منهــا أزوــارلســيرتي 
ـــنل والعاـــا   ـــر والفضـــيلة وديمومتهـــا فـــي الب ـــا كـــل   اإلنلســـانية الكتلســـار  ـــحنال الخي فلن

وه لوقدموه لما بنلوه وأبلوه ال رف أن نفخر ونفتخر بهم          ق اإللسام خدمةوضح 
  ونشأته :سريته 

 :وكنيته  أمســـــــه
بـن أردة بـن حجـر بـن    (5)بن ق ير بن يين    (6)بن قاير   (2)رباحبن    (3)علي

   ق (8)  وكبار التابعين (2)من أ راف العرر  هوف   (4)جزيلة بن لخم

   (9)فييول أوـل ماـر علـي بـن ربـاح بفـت  العـينفي لفظ السمي ) علي (   واختلف 
يال وو علـي ) بضـم العـين (   أما والده رباح ف (01)أما العراقيون فييولون علي بضم العين

اليـول د ) ال أجعـل قلـال ق وكان علي يحرج من تلسميتي عليـا ) بالتاـإلير ( ممـا حـد  بـي 
ومن قال  -بفت  العين  -علي ) بالتاإلير (   أنا علي بن رباح  قلالمن نلسبني  في حل  
(   وبعــا الحفــاظ يجعلــي بــالفت  ألســما لــي   وبالضــم  ابتــابنيفيــد  -بضــم العــين  –علــي 
 ق (00)ليبا لي 
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الماـادر التاريخيـة التـي ترجمـل لـي فـي حيييـة كنيتـي   فيـنكر تباينـل أما كنيتي فيد 
بــن علســاكر أنــي يكنــال بــببي عبــد ا  فــي حــين يــر   (03)البخــاري أن كنيتــي وــي أبــو مولســال

 ق  (02)اهلل
ـد نلـ  كـون نجلـي مولسـال  وعليي يمكن اليول أن كنيتي بببي مولسال وي اللسـاةدة يعض 

آثـار أبيـي  القتفاةـيومعرفة من عبد اهلل لروايتي الحـديث النبـوي ال ـريف   ونلـ   أكثر  هرة
 وجده بهنا الادد ق

 نسبـــــه :
   (06)فيــر  أبــن علســاكر أن نلســبي الماــري  نلســبي  فــيتباينــل الماــادر التاريخيــة 
)في حين ير  آخرون أني اللخمي

*
)
بـين النلسـبين فتـنكر   ق بينمـا تجمـ  ماـادر أخـر  (05)

 ق (04)خمي الماريالل
نتلسـابي ليبيلـة لخـم العربيـة ق الن وـنين الليبـين أتيـا أمـا نتيجـة ومهما يكن من أمر فـ 

لـنل    وأما ليبي الماري فجا  لن بتي ون ـبة أبناةـي فـي ماـر كمـا وـو الحـال فـي مولسـال 
 عربي النلسر والن بة قوبنل  يكون   يمكن اليول أني لخمي النلسر ماري الن بة 

 : والدتـــــه
)التاريخيــة علــال أن والدتــي كانــل فــي عــام اليرمــو  اــادرتتفــ  الم

**
)
وي ــير    (02)

ن و كبنل  يق و  (08)( م424/وـ05)  لسنةفي معركة اليرمو  جرل أحداثها  قنالنوبي قلال 
 ق(09)( رضي اهلل عني ) عمر بن الخاارمولده في ادر خافة 

ا فـــي نهايـــة عهـــد الخليفـــة أن معركـــة اليرمـــو  وقعـــل أحـــداثهلكـــن فـــي حيييـــة األمـــر 
   ( م426-423/وـــــ02 - 00( ) الرا ــــدي األول أبــــو بكــــر الاــــدي  ) رضــــي اهلل عنــــي
  وفـي (  م426/ه02 ) لسـنةأحـداثها وعلال ونا األلساو تكون معركة اليرمـو  قـد وقعـل 

تــولال   ف قلــال الرفيــ  األعلــال(  رضــي اهلل عنــي الخليفــة أبــو بكــر الاــدي  )أنتيــل أثناةهــا 
(    م462-426/وــ32-02( ) رضـي اهلل عنـي )    ن عمر بن الخاار يلسلمالمخافة 

ــ فــي اــدر خافــة   (  م426/ه02 ) ا نكــر تكــون والدة علــي بــن ربــاح لســنةوانااقــا مم 
 ( ق رضي اهلل عني ) بن الخاارعمر 



 لسامودوره في خدمة اإل التابعي الجليل علي بـــن ربــــــاح اللخمي
 

  3102العدد الثالث  )أيلول(                          مجلة جامعة االنبار للعلوم االنلسانية             

18 

 والـــــده :
 ق (30)بـن أردة بـن حجـر بـن جزيلـة بـن لخـم بن قاـير بـن ق ـير بـن يينـ  (31) رباح

عهـد الرحمـة المهـداة علـال ولـم يـدخل اإللسـام قلبـي     النبي ) الال اهلل عليي ولسلم ( أدر 
والسلم علال عهد أبي بكر الادي  ) رضـي اهلل عنـي    (33)( الال اهلل عليي ولسلم محمد )

ــ(  د وــنا اليــول مــا حــد ث بــي حفيــده مولســال بــن علــي بــن ربــاح اللخمــي بيولــي د ))   ويعض 
ولـم يلسـلم  –الال اهلل عليي ولسلم  -النبي  أدر أباه  قنفيهم  اوأنيحد ث اليوم  لسمعل أبي

 ق  (32)بكر الادي  (( أبيوالسلم في زمن 
( قلبـي لسلسـام    ود  اهلل ) جل  فـي عـاه( رباح  ) علي والديتض  مما تيدم أن  

وناع  ـهرتي   فرضـي باإللسـام لسـلوكا اهلل ) لسـبحاني وتعـالال ( الـني نـو ره الييم نل  الدين 
آفاقا رحبة من لي اإللسام   وفت  األخا  الحميدة لسير عليي   فنهل من ينبوعي المتدف  ي

علـال أبناةـي   فكـانوا رجـاال مـن رواة الحـديث  قيجابـانلـ   فـانعكوالخير والحريـة والعـدل   
 النبوي ال ريف من أمثال أبني علي وحفيده مولسال ق 

 نشأتـــــه : 
ــده ألســلم   لســام عليــي فــي بيــل خــي م اإل ربــاحن ــب علــي بــن  الخليفــة عهــد علــال فوال

 ة علـي  فكان لتل  البيةة دوروا الواضـ  فـي اـيل  خاـي ( رضي اهلل عني )  الادي  
كتلســر مــن أبيــي كــل قــيم اإللســام الفاضــلة   فظهــرل عليــي عامــال الملســلم ا فيــد  ملســلما 

علــال يافعــا  ولــم ييتاــر علــي بــن ربــاح عنــدما أاــب  فتــال ق (36)الحيــة منــن نعومــة أظفــاره
لســماعي األحاديـــث النبويـــة ال ـــريفة   وانمـــا قـــام بـــدور الــراوي لهـــا لمـــن جـــا  مـــن بعـــده مـــن 

 ق(35)التابعين
أمـا معارفــي األدبيـة وألســاليبي الكاميـة   فتبلــورل لديـي نتيجــة عي ـي فــي ولسـا عربــي 

  فتكونــل لــي ملكــال العــرر األاــيلة كالبابــة  (34)أنــي لخمــي ون ــب فــي ماــر قنخــالص 
)مــا دعــا األميــر مولســال بــن ناــيرووــنا   درة علــال التعبيــر   وحــاوة الللســان واليــ

***
قلــال  (

 ق(38)في المإلرر واألندلو (32)قرلسالي قلال الخليفة ليزف لي ب ر  انتااراتي
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 أوالده  :
 : موسى بن علي بن رباح اللخمي

  ولــد فــي  (21)ق يكنــال بــببي عبــد الــرحمن(39)بــن قاــير مولســال بــن علــي بــن ربــاح 
 قمــرةق ولــي  (20)لســكن ماــرو    ( م212/وـــ89 ) وقيــل   ( م215/ وـــ82)رر لســنة المإلــ

 ق (23)ديار مار للمناور زوا  لستة أعوام
( عـن اريـ  أبيـي وجـده  رو  أحاديث الرحمة المهداة محمد ) الال اهلل عليـي ولسـلم

د علي بن رباح عن أبيي عن جده قال فيد رو  مولسال بنق  (22)التابعينمن وااةفة أخر  
) ولد لي مولود   فبتيل النبي   فيال لي د ما ولد ل  نكر أم أنثال ؟ قلل د نكر   قال د 
مــن أ ــبي أبــاه أو أمــي ؟ فيــال د أنــي مــا مــن نافــة قال ووــي تحضــر علــال كــل نلســر بينهمــا 

 ق(26)وبين آدم عليي اللسام (
أنـي  ق ومـن خاـالي ومميزاتـي (25)كبيرة مـن التـابعين كوكبةعني   في الوقل ناتي رو 

                 لسـنة (83)وفاتـي فـي اإللسـكندرية وكانـل  كان رجا االحا يتين حديثي من ثيال الماريين
 ق (83)( م229/وـ042)

لســـنة ( تكللـــل تلـــ  المـــدة ببعمـــال دينيـــة  24اليـــول أن مولســـال عـــا  زوـــا  ) يمكـــن 
 كبيرة تركزل بالدرجة الرةيلسة علال روايتي للحديث النبوي ال ريف ق

  بن علي بن رباح :عبد اهلل
   مولسـال هرة مـن أخيـي قل أقال اني  لم تلسعفنا الماادر التاريخية بمعلومال عني  

 ق(81)بببي مولسالعلي بن رباح يكنال لنل  
 مكانته العلمية :

 ـ روايته للحديث النبوي الشريف:1
) اــلال اهلل عليــي ولســلم ( مــن  اللســنة د وــي كــل مــا اــدر عــن الرلســول الحــديث أو

واليــرآن الكــريم وــو كــام اهلل  ق (83)  أ ــيالستحلســني مــن ا ال أو تيــدير   أي مــقــول أو عمــ
ق ووـو مرجـ  (61)المنزل علال نبينا محمـد ) اـلال اهلل عليـي ولسـلم ( ووـو متـواتر بـين األمـة

جعل للحديث وما قـام بـي  مر دينهم ودنياوم   قال أني جا  مجما مماأ الملسلمين األول في
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جملـي اليـرآن أتفااـيل مـا ولسـلم ( مـن أعمـال ماـدرا مهمـا فيـي الرلسـول ) اـلال اهلل عليـي 
 ق (60)الكريم

 هلل عليـــي ولســـلم ( مبا ـــرة ممـــا لســـمعوه أوارو  الاـــحابة الكـــرام عـــن النبـــي ) اـــلال
جـا  باـورة ال اودوه يفعلي   بينما التابعون قـد لسـمعوا األحاديـث ال ـريفة مـن الاـحابة ا

 ق  (63)بير مبا رة
 ية الولساال من التابعين النين رووا األحاديث النبوية ال ـريفةبن رباح من الابا ديع

 ق(62)  وأعده آخرون من الابية األولال من أول المإلرر
مــا بــين ببنهــا أختلــف فــي عــدد األحاديــث التــي رواوــا   فمــنهم مــن نوــر قلــال اليــول 

 ق لكن الباحث لم يجد لسو  ثمان ولسبعين حديثا ق(66)خملسماةة قلال لستماةة حديث
عــددوا علــال  قتاـرت ـابها فــي األحاديـث التــي رواوــا فاممــا نكـر آنفــا أن ونــا   يتبـي ن

ومن بين األحاديث التي رواوا د عـن علـي بـن ربـاح عـن عيبـة بـن  ق ولسبعين حديثا ثمان
أن أقـرأ المعـونتين فـي دبـر  -الال اهلل عليي ولسـلم -عامر اني قال د )) أمرني رلسول اهلل 

 ق(65)كل ااة ((

ييول لسمعل عيبة بن عـامر  أبيلي بن رباح اللخمي قال د )) لسمعل حد ث مولسال بن ع
 فود تعلموا كتار اهلل وتعاودوه وتإلنوا بي  -الال اهلل عليي ولسلم  –ييول   قال رلسول اهلل 

   ق (83)نفو محمد بيده لهو أ د تفلتا من المحاا من العيل (( ينال
 : شيوخــــــه
  وفيها جلو قلال (87)( م223-426/وـ006 -02بن رباح زوا  اليرن )عا  ا

   متاز بكثرة عدد  يوخيلنل  ا  كما أخن عن بيروم من العلما    فيرأ عليهم   يوخ بلده
د أبو  كلسر علمي وومفي مد  تبثيروم بيان لنا يكتفي الباحث بنكر أبرز  يوخي   و 

بن عبد اهلل بن عمرو و  ق(05)عمرو بن العاصو  ق (89)معان بن جبلو  ق (88)وريرة
أبو قتادة و  ق(84)جبير بن ماعمو  ق(05)عيبة بن عامرو  ق(82)الزوريو  ق(05)العاص

نا رة بن لسمي و  ق(07)ملسلمة بن مخلد بن الااملو  ق(86)زيد بن ثابلو  ق(80)األنااري
يزيد بن و  ق(35)فضالة بن عبيدو  ق(65)معاوية بن حديجو  ق(09)عتبة بن الندرو  ق(88)اليزني

الملستورد بن لسامة بن عمرو و  ق(35)يزيد بن أبي حبيرو  ق(32)حاين بن نمير الماري
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 ق (36) الدولسي عبد الرحمن بن اخرو  ق(30)لسليم بن عتر بن لسلمة بن مال و  ق(34)الفهري
 أبو راف  قبراويم اليباي مولال رلسول اهلل )و  ق(68)وور الرماديو  ق(37)راف  بن خديجو 

رباح بن و  ق (75)( النالس  )قاضي مار  األمام الفيييو  ق(69)( الال اهلل عليي ولسلم
ورو  عن ااةفة أخر  من الاحابة  ق(32)أبن عباوو  ق(35)قاير والد علي بن رباح

 ق (35)األجا  والتابعين
بن رباح   فضا ينية البحتة التي ن ب في ظالها انلستنتج مما تيدم أن األجوا  الد
دور كبير   بل وي التي كرلسل  كان لهااألجا  عن مازمتي لعدد كبير من الاحابة 

من األلسبار وي التي بنرل في ي ونا اللسل  الديني   وونال  جملة فحياتي وانخرااي 
 د بن رباح حبي واعتزازه بالحديث النبوي ال ريف وروايتي ووينفو ا

     عار الرحمة المهداة محمدي في عار قرير من  يوعة علي بن رباح  بلنكان ـ 0
(   دافعا دينيا لمواكبة روايتي للحديث اللستلهامي فكر وعييدة  الال اهلل عليي ولسلم )

الدين الجديد واقتفا  أثر الاحابة االجا  في ونا المجال   لما فيي من رفعة ولسمو 
 ق واحترام وتيدير لمن يمارلسي

تاور وانت ار الثيافة اإللسامية متمثلة بدرالسة فيي ابن رباح ب بامتاز العار الني ن ـ 3
فضا عن جم  األحاديث النبوية ال ريفة من قبل الاحابة    ليرآن الكريم  وتفلسير ا

 فاناهرل في  خايتي كل ميومال الملسلم الحيةق
ـ فضا عن حبي لدين اإللسام لما جا  بي من قيم أايلة ألإلل كل قوانين التيوق  2

بدالها بيوانين قلهية مما أد  قلال نيل الب رية جمعا  من دي اجير االجتماعي   وا 
آفا  اللسام والعدل والخير  اإللسام فت ف الظلم والظام قلال عالم اإللسام األرحر  

واف  التي األلسبار والد   فكان نل  منوالملساواة لكل الب رية في كل أنحا  المعمورة 
  قالديني بن رباح لانخراا بهنا الملسل فعلل فعلها وحركل نفو ا

 تالميــــذه :
ز بها علي بن رباح من قوة الحفظ وكثرة ال يوخ   ورببتي في اللسمال التي انما قن

  جعلتي قبلة الكثير من اار العلم لالستزادة مما يكني من خزين  الر العلم
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  فضا عن  (30)ق كما كان لتنيلي في أنحا  مختلفة من الباد العربية واألندلو(34)المعرفة
 ووم د (36)علم علال يديياول عمره أثره في كثرة تامينه النين تليوا ال

حميد بن و  ق(38)يزيد بن أبي حبيرو  ق (37)ولسال بن علي بن رباح اللخميمابني 
قباث بن رزين بن و  ق(85)الحارث بن يزيدو  ق(15)معروف بن لسويد الجناميو  ق(79)واني

 ق(14)عبد اهلل بن الحكمو  ق(15)بكر بن لسويد و  ق(12)حميد بن اال  
 ن رباح بدرالسة ن اا الرلسول ) الال اهلل عليي ولسلم(بيتض  مما لسب  أن اوتمام ا

الديني من خال أحاديثي ال ريفة كانل بمثابة المدرلسة التي تعلم منها الدروو الدينية 
فايلل  خايتي   ونم ل قدرتي العيلية   فإلزر علمي فكان قبلة اار العلم والمعرفة 

ضر وينبوعا متدفيا لخدمة اإللسام فظل معينا ال ين لالستزادة من علومي الدينية الجمة  
 ق والملسلمين

 :العسكرية مشاركاته 
ال تلسعفنا الماادر التاريخية عن حياة علي بن رباح األولال قال اليليل   وكل ما 

الدين بإلية قعا  ( الحربية في المجاالل ) ي م اركاتي الكبيرة يناه منها واالستي
 د منها ياإللسام

 :م ( 453هـ/43)  دوره يف معركة ذات الصواري
معركة نال الاواري معركة بحرية وقعل أحداثها في عهد الخليفة الرا دي عثمان 

( وقعل في البحر ال امي ) المتولسا م ( 456وـ/26 بن عفان ) رضي اهلل عني ( لسنة )
في  (****)  وكــان الملسلمون بييادة عبـــد اهلل بـــن لسعد بن أبي لسرح (10)من جهة اإللسكندرية

ةتي مركر   واأللساول البيزناي بييادة قلساناين بن ورقل في ألف مركر   وقيل ما
تمخ ا عن تل  المعركة انتاار الملسلمين ووزيمة الروم   ولسميل و ( مركر   211)

 ق(16)بهنا االلسم لكثرة اواري المراكر واجتماعها 
فكان نعم أبلال با  حلسنا    فيد  فيها يظهر واضحا وجليا فأما دور علي بن رباح 

الملسلم المداف  عن مبادئ ديني ورفعة رايتي   وفيد عيني فيها   فاار نل  ولسام فخر 
 ق (87)وافتخار لي وألبناةي وللملسلمين من بعده
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 ( :م 937ـ 661 / ه141-31مكانته يف العصر األموي )
  معاوية بن أبي سفيان :اخلليفة ـ وفادته على 1

يي قاةا د )) نوبل م  أبي قلال معاوية بن رو  مولسال بن علي بن رباح عن أب
 ق (88)أبي لسفيان نبايعي فناولني معاوية يده فبايعتي ((

علال معاوية  (*****)وفي رواية علي بن رباح ييول د )) وفدنا م  معاوية بن حديج 
بن حديج عن أول مار ويخبره عنهم ق ان من أفرييية فجعل معاوية يلسبل ابن أبي لسفي

بن حديج أني وجدل أول مار علال ثاثة أاناف د أبي لسفيان د ) يا ان فيال معاوية ب
فثلث ناو   وثلث أ بي بالناو   وثلث ال ناو ق فيال معاوية بن حديج د فلس ر لنا يا 
أمير المؤمنين ونا   قال د أما الثلث النين وم ناو فالعرر   والثلث النين ي بهون 

  ق (89)فالملسالمة ((الناو فالموالي   والثلث النين ال ناو 
يتض  مما تيدم أن علي بن رباح كان يحظال بمكانة وأومية كبيرتين من قبل 

 لبيل األموي قامرؤولسيي   ولي ثيلي في 
 : ملقابلة اخلليفة عبد امللك بن مروان ـ رئيس وفد اليمانية1

ره   نتيجة لما انماز بي علي بن رباح اللخمي من خاال وميزال قلما تجدوا عند بي    
تم اختياره ليكون ضمن وفد اليمانية من أول مار لميابلة الخليفة عبد المل  بن 

     اح دبق قال علي بن ر  (35)(******)عند قتل عمرو بن لسعيد بن العاص   (35)مروان
عمرو بن لسعيد    نتفا بهمقلال ال ام يوم ا (*******))) خرجل م  عبد العزيز بن مروان

عبد العزيز قافا ال ينزل منزال قال ب يي جماعة من الناو  نارففلما فربوا مني ا
يلسبلوني وينكرون با وم فبنكرل نل  من انيعهم فيلل لعبد العزيز د ليد أظهر الناو 

فيال عبد العزيز د أني كان للناو أبوار من المعا    من الملسبلة وأجازووا فيما بينهم 
ضاروم نل  م تل  األبوار ابليل عليهمفتحة لهم كانل تإلنيهم عن الملسبلة   فلما أ

د وما يمن  أمير المؤمنين وأنل أيها األمير قن عرفتم نل  أن تفتحووا  فيلل للملسبلة ق
أن الناو ااروا تجارا بدينهم   أال تر    قال د أن  أحم  فيكفيهم نل  عن الملسبلة ق

 ق(32)((  رةقلال عمرو بن لسعيد أبار علال دم   باثني ع ر ألفا علال زيادة ع رة ع
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 بشري نصر املسلمني يف املغرب إىل اخلليفة عبد امللك بن مروان : -4
  بعث كتار الفت  قلال  (35)بعد انتاارال مولسال بن ناير في حماتي في المإلرر

والي مار عبد العزيز بن مروان م  علي بن رباح   فلما وال مار أجازه والي مار 
ق ولما أتاه زاد في عااةي ع رين   وعند  (34)ن مروانقلال ) أمير المؤمنين ( عبد المل  ب

مإلادرتي حاضرة الدولة العربية اإللسامية ) دم   ( متجها اور مار قال لي عبد 
ق قال د ع رين   قال لي عبد  (30)العزيز والي مارد )) كم زاد  أمير المؤمنين((

 ق(33)يعد لها زيادة ع رة (( ولكن أن أفعل مثل ما فعل لزدت  مثلها العزيزد))لوال أني أكره
د  يتض  مما تيدم أن علي يحظال بثية قاةده مولسال بن ناير والي أفرييية ق يعض 

  في بحلسن التعبير   وحاوة الللساننل  اختياره لهنه المهمة الجليلة  فكان أوا لها التاا
 وقدرتي علال ققناع الميابل ق 

د العزيز إىل الوليد بن بعثة الشرف لزواج أم املؤمنني بنت عب ـ رئيس 3
 : عبد امللك

بنل (  ) أم المؤمنينالعزم علال زواجي من  (********)بن عبد المل  لما عيد الوليد
عمي عبد العزيز بن مروان   أوكلل مهمة زف العروو من مار قلال ال ام للتابعي 

يتمت  بها كان  ويعز  لسبر اختياره لهنه المهمة للمنزلة الكبيرة التي ق(92)علي بن رباح
  ويعز   (98)قال أن ونه المنزلة بدأل تتا ال  يةا ف يةا   علي عند األمير عبد العزيز

قلال المناق ة التي دارل بينهما أثنا  نوابهما من مار قلال العاقة بينهما  لسبر تا ي
عتر ف  ال ام لميابلة الخليفة عبد المل  بن مروان عندما انتفا فيها عمرو بن لسعيد 

 ق(99)بد العزيز فببزاه أفرييية   فلم يزل فيها قلال أن توفيع يعلي
   اوتمام الخلفا   يتبي ن مما تيدم أن علي بن رباح حظي بناير وافر من االوتمام )

 ق فبدأل تتفت  أمامي آفا  ملستيبلي الم ر   (  واألمرا 
 : مشاركاته يف عمليات فتح األندلس

 مع القائد موسى بن نصري :  ـ من التابعني الداخلني إىل األندلس1
 (*********)قد ر مولسال بن ناير حاجة الفاتحين الملسلمين بييادة اار  بن زياد

 عبر مولسال(555)باألندلو قلال قوال قضافية لمواجهة متالباتهم في عمليال الفت 
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   وراف  ونه الحملة أعداد (555)( ألف مياتل08بجي  عربي عرمرم بلغ تعداده ) المضي 
من رجال قري  البارزين النين تولوا مناار قيادية   فضا عن قداريين وفيها  كبيرة 
تابعين من أمثال علي بن لامن و  (**********)واحابي واحد وو المنينر األفرييي (552)وقادة 

(***********)رباح اللخمي   وأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن زياد الحبلي
 

وحن  بن عبد اهلل  ،
(************)الانعاني

 
  ومحمد بن أوو  (*************)وحيوة بن رجا  التميمي،

 ق (898)ومولسال بن ناير   (**************)األنااري
نلستنتج مما تيدم أن حملة مولسال بن ناير لدندلو اكتلسبل أومية كبيرة كونها 

ا من احابة أجا  وتابعين فبكلسبها جانبضمل بين افوفها كوكبة من الرجال البارزين 
 ق واإلداريينمجموعة من الفيها    فضا عن دينيا 

ـ بشري نصـر املسـلمني يف األنـدلس إىل اخلليفـة الوليـد بـن عبـد امللـك بـن 1
 مروان:

في الوقل الني كان فيي مولسال بن ناير منهمكا في افتتاح المناا  ال مالية من 
الوفد من مبعوثين ووما    يتبلف ونا(016)الجزيرة األيبيرية   أرلسل وفدا من مدينة اليالة

مولال الوليد بن عبد  (***************)لتابعين ومإليث الرومياعلي بن رباح   وكان من 
والهدف من ونا الوفد وو نيل أنبا  الفت    م ( 203/ه 96)   وكان نل  لسنة(015)المل 

لال ن الواول للخليفة   ويعز  لسبر نل  قعق قن تبخرل كتر مولسال (014)للخليفة الوليد
ان إلالي بمياتلة اليوا   وتثبيل أركان الفت  اإللسامي في تل  الباد   مما نتج عني قل  
الخليفة علال أرواح الملسلمين   وكثرة ال اةعال حول مولسال بن ناير وما تحي  من 

(893)قنجازال علال يديي 
 ق 

تزامن واول الوفد قلال دم   م  وقل ااة العار   لسم  علي بن رباح أن 
ق مما دف  (891)يتحدث في الملسجد عن مولسال بن ناير   وي ك  في موقفي  الياضي

المنبر وخار في الناو قاةا د )) أيها الناو د اهلل اهلل في مولسال    العتا ابن رباح 
والدعا  عليي   واهلل ما نزع يدا من الااعة   وال فار  جماعة   وأني لفي ااعة أمير 

أحدثكم بي عهدا   مين   والجهاد للم ركين   وألني لسلالمؤمنين   والنر عن حرمال الم
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  ا  اهلل علال يديي ألمير المؤمنينوما قدمل اآلن قال من عنده   وأن عندي خبره   وما أف
 ق(893)خليفتكم ((  وما أمد بي الملسلمين   وما تير بي أعينكم   ويلسر بي 

(    لي ومإليثعند واول تل  األنبا  للخليفة ألسرع في الر وفد مولسال ) عو 
ن ناير ب  ؟ فيال كل ما تحر يا أمير المؤمنين   تركل مولسال ؤ ما ورا ) وقال لعلي د

وقد أوفدني قلال   في األندلو   وقد أظهره اهلل وناره وفت  عليي ما لم يفت  علال يد أحد 
ثم لسل م علي رلسالة مولسال للخليفة  وقرأوا   أمير المؤمنين في نفر من وجوه من معي 

 ق(555)(اجدا  اكرا اهلل علال  ناره فخر  لس
متاز بحلسن الحجة   ولسامة الكام يظهر مما نكر آنفا أن المبعوث ابن رباح ا

ياال المعلومال ببقار  ولسالستي   وحلسن اختيار المفردال اللإلوية التي تاةم الموقف وا 
 وقل وأقل جهد ممكن   وونا جا  نتيجة امتاكي  خاية نكية ق

 الناصح األمني لألمري موسى بن نصري :ـ علي بن رباح 4
عبد المل  الملير أبو نار األندلو   أخن  نبعد أن وافال مبعوث الخليفة الوليد ب

 (000)بلجام فرو مولسال بن ناير وأبلإلي بالرجوع واليفول نحو دم   امتثاال ألمر الخليفة
ق كانل مإلادرة  (003)األندلو الراباة والحامية لتبمين حمايتها ق فبنزل مولسال بثإلور

 (006)( م206وـ /أيلول 95 ) في ني الحجة لسنة ةقلال  مال قفرييي(002)مولسال من أ بيلية
وما  (883)حاكما علال انجة (005)بني عبد المل قن  جاز البحر ووال أفرييية وعين ا 

وأقر  ألسن أبناةي ووو عبد اهلل ق حولها
 ق(002)علال والية أفرييية (*****************)

 جلو في مجللسي   وجا تي جيو  العرر من الييروانو ولسال بيار الما  نزل م
) )د  فيال مولسال ألاحابي ق(009)م (202/ه 95) في أواخر لسنة (008)لتهنةتي بالنار

أابحل اليوم في ثاث نعم د منها كتار أمير المؤمنين بال كر والثنا  ) ثم واف ما 
 (031)(******************)ني عبد العزيزبثم كتار ا   أجر  اهلل علال يديي من فتوحال (

وأما الثالثة   ياف فيي ما فت  اهلل عليي في األندلو بحمد اهلل وتعالال فياموا عليي وونؤوه 
كبنهن البدور الاوال    من  لد فبنا أريكمووا وقام فبمر برف  لستر ف نا فيي جوار مختلفا

ق فيال علي بن (030)أيضا بنل  (( بنال ملو  الروم والبربر عليهن الحلي والحلل فهنئ
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رباح د )) أيها األمير د أنا أنا  الناو قلي  د ما من  ي  انتهال قال ورج  فارج  قبل 
نكلسر مولسال وفر   جواريي من حيني علال الناوق  فا(033)أن يرج  قلي  ((

 ق(032)
ملسموع الكام   كان نلستنتج مما تيدم أن علي بن رباح كانل لي مكانة كبيرة و 

ويحظال بتيدير أمراةي   بدليل الستجابة الياةد مولسال لنااةحي الملستمدة من قيم الدين 
 ق اإللسامي

 : وفاتـــــه
 ففري  من المؤرخين   التاريخية التي ترجمل لي ب بن لسنة وفاتي اادراختلفل الم
) آخرون أن وفاتي كانل لسنة ق بينما ير (036)( م223/ه006 ) لسنةفي يـر  أنـي توفي 

  ق (035)م (225   /ه002
 ةأبزاه أفريييفيد عندما تإليرل معاملتي من قبل عبد العزيز بن مروان والي مار 

 ق(032)بن الحبحار علال أفريييةزمن والية افي ق وقيل توفي  (034)فلم يزل فيها حتال توفي
ونل  التفا  أبلر    ( م223/وـ006 ) الرأي الراج  أن وفاتي كانل ببفرييية لسنةو 
 ق در التاريخية علال تل  اللسنةالماا

اناول افحة من افحال الباولة والتضحية واإلقدام  الجليل التابعيوبوفاة ونا 
بفضل ما حييي من قنجازال  والفرولسية   قال أن نكره مازال المعا ومضيةا في اآلفا   

عا  كبيرة   قكلمة اهلل وا 
 اخلـــــامتــــة :

بن  الداخلين قلال األندلو م  الياةد والوالي مولسال يعد ابن رباح من كبار التابعينـ 0
كان لهم فضل كبير في ن ر مبادئ الدين ومن أبرز رجال العرر النين   ناير 

ونيلها من دياجير الظام قلال عالم اإللسام    ( األندلو )تل  البياع اإللسامي في 
 لتنعم بالعدالة والملساواة والحرية اإللسامية ق الرحر

في ادر خافة عمر بن (  م426وـ/02لدرالسة أن والدتي كانل في لسنة ) أثبتل اـ 3
 ق ) رضي اهلل عني (الخاار
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ـ اتاف ابن رباح بافال وخاال قلما تجدوا عند بيره   فيد امتاز بحنكتي ودرايتي 2
د ونا اليول  ققناعونباوتي   وحاوة للساني ودقة تعبيره   وقدرتي علال  الميابل   ويعض 

 ق    ور الملسلمين في افرييية واألندلوكب ير نار الملسلمين للخليفة في حر وو اختياره 
ونمل فيي كل  كبير في ايل  خايتيالثر األ  لن بتي في بيةة دينية خالاة  كانـ 6

       بكر الادي   يوان قلسام والده علال عهد الخليفة أب  ميومال اإللسام الحية 
ثر ببخا  اإللسام الفاضلة فانعكو ونا ) رضي اهلل عني ( فيد ايل  خايتي وتب

  لسماعي األحاديث النبوية ال ريفة علاله ولم ييتار دور قيجابا علال حياة ابني علي   
نما  فيد امتاز برواية الحديث النبوي ال ريف اإللسناد الخااة ني  السمي في لسللسلة وا 

علال أيديهم وونا  بكثرة  يوخي النين تتلمنابن رباح  امتازو   بادقي وأمانتي في نيلها 
     ما انعكو علال كثرة تامينه ق 

   ( م203ه/ 93 لسنة ) وكانل لي م اركال كبيرة قبل فت  العرر الملسلمين لدندلـ 5
معركة نال الاواري البحرية ضد الروم علال عهد الخليفة عثمان بن  فيد ا تر  في

لعرر ف احليوكان النار  ( م455ه/ 26عفان ) رضي اهلل عني ( في لسنة ) 
عيني فيها فكان ونا ولسام ابن رباح الملسلمين فانااع الروم للسلاان العرر   وفيد 

  قن ضح ال بببلال ما يملكي إلحيا  الح  ون ر الدين فخر واعتزاز لي وألبناةي 
فضا عن م اركاتي في عمليال فت   ) اإللسام ( في أرجا  المعمورة    الجديد 

 لو قلال الخليية الوليد بن عبد المل  قاألندلو ونيلي أخبار فت  األند
م ( في أفرييية ونل  التفا  223وـ/006الدرالسة أن وفاتي كانل في لسنة ) ونه  بينلـ 4

-ه02قن عا  ونا التابعي الجليل زوا  اليرن) قعلال نل أبلر الماادر التاريخية 
م (  هدل تل  المدة العديد من األعمال الكبيرة في مناا  223-426ه/006

 ختلفة من المعمورة ق م
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 هلوامــشا
مديرية دار الكتر للاباعـة والن ـر   ) الماح   وا م يحيال وآخرون   درالسال في فللسفة التاريا    (0)

    ق008  ص ( م 0988ه/0618جامعة الموال   
بــد ع أبــو العــا   محمــد بــن ق ام ماــإلرالــعلـي د بفــت  العــين مكبــرا   والم ــهور بضــم العــين وفــت  ا (3)

  دار الكتـر العلميـة   بيـرول   ) الرحمن بن عبد الرحيم   تحفة األحوني ب ـرح جـام  الترمـني   
(   م 945/وــ256ل   ) ؛  التميمي البلستي  محمد بن حبان بن أحمد022  ص 8  ج(  ال ل
  (  م0925وــ / 0295  0  ا دار اليكـر   بيـرول) د اللسيد  ـرف الـدين أحمـد      ت  الثيال

  أبــراويم بــن مولســال بــن أيــور البروــان   ال ــنا الفيــاح مــن علــوم أبــن  األبنالســي ؛ 656ص  2ج
وــ / 0608  0  ا   اللسـعودية مكتبـة الر ـد   الريـاا)    ليـد ااح فتحي ول الااح    ت 

 ق   488  ص  3  ج( م0998
رم ضـيا  الـدين د أكـ   تـ  (   ابيـال أبـن خيـاا م856/وــ361ل   ) بن خياا   خليفة بن خيااا (2)

    أبـــو  ؛ البخـــاري392  ص0  ج(  م0983وــــ/0613  3ا   الريـــاا دار ايبـــة  )    العمـــري
د اللسيد وا ـم  (   كتار التاريا الكبير   ت  م849وـ /354ل  عبد اهلل السماعيل بن ابراويم   )

مولســال    ؛ دنيــا   عبــد العزيــز حــافظ 226  ص 4  ج(    الل دار الفكــر   بيــرول)    النــدوي
 ق040  ص(  الدار اليومية للاباعة والن ر   الل)    بن ناير حياتي وعاره وفتوحي

(   المنـــتظم فـــي تـــاريا  م0311/وــــ592ل  ابـــن الجـــوزي   عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد   ) (6)
  0  ا دار الكتر العلمية   بيرول)    د محمود وماافال عبد اليادر عاا الملو  واألمم   ت 

وـــ 853ل  ) أبــن حجــر   أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي   ؛083  ص2  ج(  م0983وـــ/0603
   دار الجيـل   بيـرول ) د محمد علـي بجـاوي   (   األاابة في تمييز الاحابة   ت م 0668/
 ق651  ص3  ج( 0983وـ / 0603  0ا

(   تـاريا  م0025وــ/520أبن علساكر   أبو اليالسم علي بن الحلسن بن وبة اهلل بن عبـد اهلل  ) ل  (5)
دم     ت  د محـر الـدين أبـي لسـعيد عمـر بـن عرامـة   ) دار الفكـر للاباعـة والن ـر والتوزيـ    

في ــيرد ) علــي بــن ربــاح بــن قاــير بــن الي ــر بــن تبيــ ققق( ؛  3254  0ج  بيــرول   الل ( 
د  (   لســـير أعـــام النـــبا    تـــ  م0262/ وــــ268ل ) الـــنوبي   محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان  

( م0982وـ/0602  9مؤلسلسة الرلسالة   بيروتن ا)    ومحمد نعيم العرقلسولسي  عير األرناؤوا
 ( فينكرد) علي بن رباح بن قاير بن ق ـير أبـن ينبـ  606-600ص  2؛ وج010  ص5  ج

وـــــ/ 0252   اليــــاورة   مكتبــــة حجــــازي)      ابــــراويم حلســــن  تــــاريا االلســــام اللسيالســــي ؛ حلســــن
 ق 880ص  0 ج(  م0925
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 مابعـة حكومـة الكويـل  الكويـل)    د ااح الدين المنجد العبر في خبر من ببر   ت   النوبي (4) 
 ق  063  ص0  ج( م 0968  3  ا

 ق606-600  ص2ج لسير أعام النبا    النوبي   (2)
العجلــي   أحمــد بــن عبــد اهلل بــن اــال  أبــو الحلســن   معرفــة الثيــال   تــ د عبــد العلــيم عبــد العظــيم  (8)

 ق052  ص2  جم ( 0985ه  0615  4بلستوي   ) مكتبة الدار   المدينة المنورة   اال
 ق 022  ص 8(  أبو العا   تحفة األحوني ب رح جام  الترمني   ج9)
 ق656  ص2التميمي البلستي  الثيال   ج( 01)
اردي  ) دار ( اليزويني   عبـد الكـريم بـن محمـد   التـدوين فـي أخبـار قـزوين   تـ  د عزيـز اهلل العاـ00)

 ق023  ص  0م (   ج0982الكتر العلمية   بيرول   
 ق326  ص4التاريا الكبير   ج (03)
الفهداوي   حازم محمد جيران  مولسال بن ناير درالسة تاريخيـة    629  ص60تاريا دم     ج (02)

 ق 64م   ص3113رلسالة ماجلستير بير من ورة   كلية التربية / أبن ر د   جامعة بإلداد  
 ق052  ص2  ج ؛ العجلي   معرفة الثيال3254  ص 0  ج تاريا دم   (06)
الســمي مالــ  بــن عــدي بــن    وفــي آخروــا مــيم د وــو لخــم   د بفــت  الــام   ولســكون الخــا  قبيلــة لخــم )*( 

ووي من اليباةـل اليحاانيـة   ولخـم أخـو جـنام عـم كنـدة   ولسـمي لخمـا ألنـي لخـم    حارث بن مرة
      والد لخــم د جزيلــة ونمــارة ق ابــن عبــد ربــي   أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد  أي لاــم أخيــي جــنام   وأ

  دار الكتـر العلميـة   بيـرول)     العيد الفريد   ت  د عبد المجيـد الترحينـي( م929/ه238ل )
 ) اليرابي   أبوعمر يولسف بن عبد البر   ؛ 251-269  ص 2  ج(  م0982/ه0212  2ا
  (  م0944وــــ/0284المكتبـــة الحيدريـــة   النجـــف  ) مـــم   (   الياـــد واألم 0121/وــــ 642ل 
(   اللبـار فـي تهـنير  م0041/وـ 555ل  )   عز الدين الجزري  بن األثيرا ؛ 001ـ019ص 

اليلي ـــندي  أبــو العبــاو أحمــد بـــن  ؛021  ص0  ج(  دار اــادر   بيــرول  الل)    األنلســار
 د ابــراويم األبيــاري باةـل العــرر   تـ (   نهايــة األرر فـي معرفــة ق م0608/ ه830ل  علـي   )

ـــــة للاباعـــــة والن ـــــر   اليـــــاورة   ا)   ؛ 028  اليلســـــم األول   ص (  م0959  0ال ـــــركة العربي
  اليــاورة    و و ــركاهاماــاب  كولســتا تلســوم)      اــب  األع ــال فــي اــناعة األن ــا اليلي ــندي
   ق  225  ص(  م0942وـ/0222

وــ 0160الميـري   أحمـد بـن محمـد  ) ل  ؛ 651ص  3 جابةاألاابة في تمييز الاحبن حجر ا(05)
م (   نفــ  الايــر مــن باــن األنــدلو الرايــر  تــ  د أحلســان عبــاو   ) دار اــادر   0402/ 

 ق9  ص2جم (   0948بيرول   
 ق063  ص0؛ النوبي   العبر   ج 289  ص2  التاريا الكبير   ج البخاري (04)
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نـدما ع   ( م426/ ه02 ) لمين والـروم البيـزنايين لسـنةلسـالم د معركة حـدثل بـين معركة اليرمو  )**(
مـن  ( رضـي اهلل عنـي الخليفة أبو بكر الادي  ) الرفالح ود البيزناية ليتال العرر   تجمعل 

ولسـل  أقاـر الاـر  فتلسـلم بعـد   ييادة الجي  ونا    نفن خالد ما أمـر بـي بالياةد خالد بن الوليد 
ــادة واتجــي ليتــال الــ نظ ــم خالــد جي ــي وقلســمي قلــال ثــاث أقلســام رةيلســية   فجعــل    رومواــولي اليي

اليلر تحل أمرة عامر بن الجراح   وعلال ميمنتي عمرو بن العاص   وعلال ميلسرتي يزيد بـن أبـي 
نج  خالد فـي مبابتـة قـوال الـروم المعلسـكرة علـال لسـهل نهـر   لسفيان   وتلسلم وو الييادة الميدمة 

ي ـــا بجي ـــي علـــال تجمعـــال الـــروم   وحااـــروم فـــي مـــنخفا   وأن اليرمـــو    فبـــدأ بخاـــة نكيـــة
وقــد م عــرر ال ــام ملســاعدال للجــي  العربــي اإللســامي      الواقواــة   فحيــ  ناــرا كبيــرا علــيهم

محمــد   الابـري اإللسـاميق  وبفضـل المعنويـال العاليـة   وال ـجاعة الفاةيـة والنــادرة تحيـ  الناـر
دار الكتـــر  )واألمـــم   تـــ  د قحلســـان حيـــي   (   تـــاريا الملـــو   م933/ه201ل بـــن جريـــر   )

  تاريخنـا  ؛ زعيتـر  أكـرم ودرويـ  الميـدادي66  ص3  ج(  وــ0612   0العلمية   بيـرول   ا
 ق 308-303م  ص0928وـ/0258  2ببلسلور قااي  مابعة الك اف   بيرول   ا

  ق880  ص0  تاريا اإللسام   ج ؛ حلسن606-600  ص2ج لسير أعام النبا  النوبي  (02)
 ق083  ص 2  المنتظم   ج ؛ ابن الجوزي 629  ص 60  ج أبن علساكر   تاريا دم   (08)
 ق606-600  ص2؛ وج010  ص 65  ج   لسير أعام النبا  النوبي (09)
ابـن ؛ 629  ص60د ابن علساكر   تاريا دم    جة واحد د الرا  مفتوحة وتحل البا  نياة رباح (31)

  ق651  ص 0حجر   األاابة   ج
 ق3254  ص0  ج ابن علساكر   تاريا دم    (30)
 ق 651  ص 3جر   األاابة   جحأبن  ؛308  ص 0البخاري   التاريا الاإلير   ج (33)
 ق624  ص60ابن علساكر   تاريا دم     ج ( 32)
(   اآلحاد والمثاني   ت  د  م890/وـ328ل ال يباني   أحمد بن عمر بن الضحا  أبو بكر   )  (36)

   5  ج( م 0990وــــــ/ 0600   0الريــــاا   ا دار الرايــــة  )    م فياــــل أحمــــد الجــــوايرةبالســــ
 ق651  ص3؛ أبن حجر   األاابة   ج06ص

 ق651  ص 3ابن حجر   األاابة   ج  (35)
 ق651  ص 3ابن حجر   األاابة   ج  (34)
 د الـرحمن   ووـود أبـو عبـ مولسال بن ناير د مولسال بن ناير بن عبد الرحمن بن زيد   كنيتـي (***) 

ألســتااع أن   أحــد الفــاتحين العــرر   ومــن اليــواد الكبــار فــي عهــد الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــ  
    فــي خافــة عمــر بــن الخاــار(  م461ه /09 ) يجــو ز األلســام علــال يديــي الــال أوربــا   ولــد لســنة

ـــوفي لســـنة ـــي (   وت ـــبانريق( م 205وــــ/92 ) ) رضـــي اهلل عن ـــن جـــابر   ال ـــال ب ـــن يحي          أحمـــد ب
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     (   فتــوح البلــدان   عنــي بمراجعتــي والتعليــ  عليــي د رضــوان محمــد رضــوان   م293وـــ/329ل )
ابـن الفرضـي    ؛323ص  (  م0982ه/0612ر العلمية للاباعة والن ر   بيرول  تدار الك) 

م (   تاريا العلمـا  والـرواة 0103ه/612أبو الوليد عبد اهلل بن محمد بن يولسف األزدي   ) ل 
  م (0956وــ/0226انجي  اليـاورة   ) مكتبة الخدلو   ت  د عزل العاار الحلسيني  لم باألنللع
م (   0195وــ/688؛ الحميدي   أبو عبد اهلل محمـد بـن فتـوح بـن عبـد اهلل   ) ل066ص   3ج

         جـــنوة الميتـــبو فـــي نكـــر والة األنـــدلو   قـــام بتاـــحيحي وتدقييـــي د محمـــد بـــن تاويـــل الانجـــي
  ق202م (   ص0953وـ / 0223  0  الياورة   ا الثيافة االلسامية) مكتبة 

) ماــاب  م (   األمامــة واللسيالســة  882وـــ/321ابــن قتيبــة   أبــي محمــد عبــد اهلل بــن ملســلم   ) ل (32)
 ن؛ وجــــدي   محمــــد فريــــد    داةــــرة معــــارف اليــــر  54  ص 3وـــــ (   ج0238األمــــة   ماــــر   

 ق  521  ص 9م (   مج0920  2الن ر   اة للاباعة و فالع رين   ) دار المعر 
 ق 54  ص 3ابن قتيبة   األمامة واللسيالسة   ج (38)
 ق651  ص3ابن حجر   األاابة   ج ؛083  ص2ابن الجوزي   المنتظم   ج (39)
 ق656  ص 4  ج التميمي البلستي   الثيال  (21)
 ق656  ص 4التميمي البلستي   الثيال   ج  (20)
 ق363  ص 0ر   جالنوبي   العب  (23)
 ق363  ص 0النوبي   العبر   ج؛  389  ص2   التاريا الكبير   ج البخاري  (22)
 ق9  ص 2الميري   نف  الاير   ج ؛ 651  ص 3بن حجر   األاابة   ج( ا26)
 ق514  662  293  203  215  332  ص 2النوبي   لسير أعام النبا    ج  (25)
تيـــ   ـــمال ماـــر علـــال البحـــر المتولســـا   حرروـــا الياةـــد عمـــرو بـــن مدينـــة ماـــرية  د األلســـكندرية (24)

ـــــــاقول ق م ( 461/ه31 ) العـــــــاص لســـــــنة ـــــــو عبـــــــد اهلل    الحمـــــــويي ـــــــد اهلل أب ـــــــن عب   يـــــــاقول ب
 ق 030  ص 5  ج( دار الفكر   بيرول   الل ) (   معجم البلدان    م0338/ه434)ل

خليفـة بـن خيـاا   تـ  د أكـرم ضـيا  م (   تـاريا 856ه/361ابن خياا   خليفة بـن خيـاا  ) ل  (22)
؛ ابن 622  ص0جوـ (   0292   3العمري   ) دار العلم   مؤلسلسة الرلسالة دم   بيرول   ا

دار الكتـر العلميـة   بيـرول  ) د أبو الفـدا  عبـد اهلل الياضـي    األثير   الكامل في التاريا   ت 
 ق 365  ص5  ج( م 0995وـ /0605  3ا

 ق326  ص4يا الكبير   جالبخاري   التار  (28)
(   نزوة النظـر فـي توضـي  نخبـة  م0668/ه853ل  ابن حجر   أبو الفضل أحمد بن علي   ) (29)

 ؛ 651  ص  ال ل ( 0ا    األردن  دار الجــوزي) د علــي بــن حلســن بــن علــي    الفكــر   تــ 
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مابعـة )   المعاضيدي   خا   عيادة وآخـرون   درالسـال فـي تـاريا الحضـارة العربيـة اإللسـامية 
 ق318  ص(  م0981-0929وأوفلسيل الحديثي   بإلداد  

د حجــر  ميدمــة أبــن خلـدون   تــ  ( م 0615/ه818ل   ) عبـد الــرحمن بــن محمـد بـن خلــدون  ا (61)
 ق328  ص(  م0984   من ورال مكتبة الهال   بيرول)    عااي

 ق318  ص ميةدرالسال في تاريا الحضارة العربية اإللسا   المعاضيدي وآخرون (60)
دار ال ـؤون الثيافيـة العامـة )  - نوابغ الفكر العربـي -  مولسال بن ناير ننون   عبد الواحد اي  (63)

 ق 04  ص(  م0988  بإلداد 
 ق392  ص 0أبن خياا  جل   ابيا ابن خياا  (62)
 ق010  ص5  ج   لسير أعام النبا  النوبي (66)
 ق3254  ص0ابن علساكر   تاريا دم     ج( 65)
 ق624  ص0( ابن علساكر   تاريا دم     ج64)
 ق880ص  0ج تاريا االلسام     حلسن ؛010  ص 5لسير أعام النبا   ج   نوبيال (62)
 ق629  ص 60؛ ابن علساكر   تاريا دم     ج 349  ص4ابن الجوزي   المنتظم   ج (68)
 ق880  ص0  ج ؛ حلسن   تاريا االلسام326ص  4البخاري   التاريا الكبير   ج  (69)
أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد    األاــبهاني ؛ 291   ص 2اليزوينــي   التــدوين فــي أخبــار قــزوين   ج (51)

)    د البرل يولسف كنعان (   حلية األوليا  وابيال األافيا    ت م 0128/ه621ل ) اهلل   
 ق  54  ص0  ج(  م0985وـ/0615  6  ا دار الكتار العربي  بيرول

 ق 291  ص2 ج  التدوين في أخبار قزوين   اليزويني (50)
 ق  326  ص4  التاريا الكبير   ج البخاري   (53)
  علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي أبـو  الدار قاني ؛ 326  ص4  التاريا الكبير   ج البخاري (52)

دار )         العلــل الــواردة فــي األحاديــث النبويــة   تــ د محفــوظ الــرحمن زيــن اهلل اللســلفي الحلســن
 ق001  ص 3  ج م (0985وـ/0615  0  ا ايبة   الرياا

 ق92-94  ص2النوبي   لسير أعام النبا   ج (56)
 ق 880  ص0حلسن   تاريا االلسام   ج (55)
 ق 629  ص 60ابن علساكر   تاريا دم     ج  (54)
 ق01  ص4   المنتظم   ج ابن الجوزي  (52)
 ق212ص   9؛ النوبي   لسير   ج 52   ص0  التاريا الاإلير   ج البخاري  (58)
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                    ؛ أبـــــــــو الحلســـــــــين   عبـــــــــد البـــــــــاقي بـــــــــن قـــــــــان 42  ص 2  ج   اآلحـــــــــاد والمثـــــــــاني ال ـــــــــيباني (59)
مكتبـــة الإلربـــا  )    د اـــاح بــن لســـالم الماــراني (   معجـــم الاــحابة   تـــ  م943/وـــ250ل )

 ق 349  ص3  ج( وـ 0608  0األثرية   المدينة المنورة   ا
 ق356  ص 5  المنتظم   ج ابن الجوزي (41)
 ق511  ص0؛ حلسن   تاريا االلسام   ج42  ص 2  ج   اآلحاد والمثاني ال يباني  (40)
 ق 452  ص 4ابن حجر   األاابة   ج  (43)
 ق326  ص  4  التاريا الكبير   ج البخاري   (42)
 ق326  ص 4ابن حجر   األاابة   ج   (46)
 ق049  ص  4  المنتظم   ج زيابن الجو    (45)
 ق326  ص 4  التاريا الكبير   ج البخاري  (44)
 ق629  ص 60ابن علساكر   تاريا دم     ج  (42)
 (   بإليـة الالـر فـي تـاريا حلـر م0614/ه819ل ابن جرادة   كمال الدين عمـر بـن أحمـد   )  (48)

 ق2635  ص 2  ج( م 0988  0دار الفكر   بيرول   ا)  
 ق 042  ص2  المنتظم   ج الجوزي ابن (49)
 ق023  ص6النوبي   لسير أعام النبا   ج  (21)
 ق326  ص4  التاريا الكبير   ج البخاري   (20)
 ق629  ص60ابن علساكر   تاريا دم     ج   (23)
 ق010  ص 5 النوبي   لسير أعام النبا   ج  (22)
 ق023  ص6 ج   لسير أعام النبا  بي؛ النو326  ص 4  التاريا الكبير   ج البخاري  (26)
 ق 606- 600  ص2؛ النوبي   لسير   ج083  ص 2  المنتظم   ج ابن الجوزي  (25)
 ق880ص  0؛ حلسن   تاريا االلسام   ج010  ص 5ج   النوبي   لسير أعام النبا   (24)
 ق ينظر د موضوع أوالده   (22)
 ق 010  ص 0النوبي   لسير أعام النبا   ج (28)
 ق المادر نفلسي (29)
  ق880  ص0حلسن   تاريا االلسام  ج  (81)
(   الابيـال الكبـر    تـ   م866/وــ321ل منيـ  أبـو عبـد اهلل   ) نأبن لسعد   محمد بن لسعد ب  (80)

 ق 282  ص0  ج(   الل 0دار اادر   بيرول   ا)    د محمود ابراويم زايد
 ق     026  ص6ل يباني   اآلحاد والمثاني  ج؛ ا 093  ص 8  المنتظم   ج أبن الجوزي  (83)
 ق00  ص0ج   الابيال الكبر    أبن لسعد   (82)
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(   البدايـة والنهايـة  م0223/ه226) ل بن كثير   عماد الدين أبـو الفـدا  قلسـماعيل بـن عمـر ا   (86)
 ق36  ص2ج   ( م 0923ه/0250   0ا مابعة اللسعادة   مار  )   

م (   كتـــار الـــوالة وكتـــار اليضـــاة   940وــــ/251ل  حمـــد بـــن يولســـف   )الكنـــدي   أبـــي عمـــر م (85)
؛ ابـــن 04-05(   ص م0918مابعـــة اآلبـــا  اليلســوعيين   بيـــرول   ) اــححي د رفـــن كلســل   

م (   النجـــوم الزاوـــرة فـــي ملـــو  0649وــــ/826تإلـــري بـــردي   جمـــال الـــدين أبـــو المحالســـن   ) ل
عاـا   ) المؤلسلســة الماـرية العامـة للتــبليف د محمـد وماـافال عبــد اليـادر  ماـر واليـاورة   تــ 

 ق81  ص 0وـ (  ج0258  0والترجمة والن ر والاباعة   مار   ا
عبد اهلل بن لسعد بن لسرح د عبد اهلل بن لسعد بن لسرح بن حبير بن جنيمة بن حلسل بـن عـامر  (****)

ـــن لـــؤي ـــة بنـــل جـــابر األ   الير ـــي ب ـــي د أبـــو يحيـــال   وأمـــي أ ـــعرية ألســـمها مهاب  ـــعري     كنيت
أرضـعل عثمــان بــن عفــان ) رضــي اهلل عنــي(   فهــو أخــو بثمــان بالرضــاعة   ومــن اللســابيين فــي 

)  االلسـام حيــث ألســلم قبــل فــت  مكــة   ووــاجر للمدينـة   ثــم خــرج مرتــدا الــال مكــة   وأبــاح الرلســول
ي الال اهلل عليي ولسلم ( دمي يوم فـت  مكـة   وألسـتعان بعثمـان ليرجـوا لـي الرلسـول ) اـلال اهلل عليـ

أبـن لسـعد  ق ولسلم (   في العفو عني   وألسلم ثانية وحلسن السامي   وكان لـي دور فـي فـت  قبـرص
؛ ابن األثير   ألسد الإلابة في معرفة الاـحابة   ) دار اـادر 694  ص2  الابيال الكبر    ج

؛ كرو   أبو اليالسم محمد بن عبد اهلل    خايال أدبيـة 022  ص 2م (   ج0921  بيرول   
 ق012م (   ص0944  3ر  والمإلرر   ) من ورال دار مكتبة الحياة   بيرول   امن الم 

؛ دحان   أحمد زيني   الفتوحال االلسـامية 04ـ 05الكندي   كتار الوالة وكتار اليضاة   ص   (84)
؛ 025  ص 0بعــد مضــي الفتوحــال النبويـــة   ) المكتبــة التجاريــة الكبــر    ماـــر   الل (   ج

ل أبراويم وآخرون   تاريا المإلرر العربي   ) مديرية دار الكتر للاباعة والن ـر   خلي اللسامراةي
 ق  41 - 59م (   ص 0988  جامعة الموال   

 ق 9  ص 2  نف  الاير  ج ؛ الميري606-600  ص2  لسير أعام النبا    ج النوبي  (82)
 ق364  ص 4البخاري   التاريا الكبير   ج   (88)
د  ن حديج د معاوية بن حديج بـن جفنـة بـن قتيـرة بـن حارثـة بـن عبـد لسـم    كنبتـيمعاوية ب  (*****)

أبـــو نعـــيم   لـــي اـــحبة   رو  أحاديـــث النبـــي محمـــد ) اـــلال اهلل عليـــي ولســـلم (   و ـــهد معركـــة 
م (   وأوالده الــال اليــوم بماــر ق ابــن 423وـــ/53اليرمــو    وفــت  المإلــرر   مــال بماــر لســنة ) 

 ق61-22ص   2؛ النوبي   لسير أعام النبا   ج639  صحزم   جمهرة أنلسار العرر 
 ق  3254  ص 60ابن علساكر   تاريا دم     ج   (89)
  ق  9  ص2؛ الميري   نف  الاير   ج083  ص 2ابن الجوزي   المنتظم   ج  (91)
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**( عمرو بن لسعيد بن العاص د عمرو بن لسـعيد بـن العـاص بـن واةـل بـن وا ـم بـن لسـعيد بـن ***)*
ري  فـي عاـر قـأمي لسبية من عنزة ألسـمها النابإلـة   ووـو مـن دوـاة العـرر   ومـن أباـال لسهم   
أبــن حــزم    االلســام   لــي روايــة للحــديث النبــوي ال ــريف نــزل المدينــة   ولســكن ماــر قمــا قبــل 

م (   جمهــرة أنلســار العــرر   تــ  د عبــد 0142ه/654محمــد علــي بــن أحمــد بــن لســعيد   ) ل 
؛ 042م (   ص0943وـــــ /0283ر المعــــارف بماــــر   اليــــاورة   اللســــام محمــــد وــــارون   ) دا

 ق 56  ص2النوبي   لسير أعام النبا    ج 
 ق     3254  ص 60ابن علساكر   تاريا دم     ج   (90)
عبد العزيز بن مروان د عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بـن عبـد  (*******)

بـن عمـرو بـن ثعلبـة   ومـن أبناةـي عمـر ولـي الخافـة   رو   اـبغ  أمي ليلال بنل زياد األ  مو
ليل الحديث   توفي بماـر فـي جمـادي اآلخـرة لسـنة قعبد العزيز عن أبي وريرة وآخرون كان ثية 

 ق324  ص5ابن لسعد   الابيال الكبر   ج ق م(216وـ/85)
 ق     3254  ص 60ابن علساكر   تاريا دم     ج   (93)
اللسـي  مل اليوم مـن بـرر ماـر الـال المحـيا االيل ما ييابل الم ر  من الباد   و المإلرر د ك  (92)

   ؛ العبـادي0م (   ص0926اليـاورة      مؤنو   حلسين   فت  العرر للمإلرر   ) ال مابعـة  
م (   0921فــي التــاريا العبالســي واألندللســي   ) ال مابعــة   بيــرول   درالســال أحمــد مختــار   

 ق003ص
ــــــــة (96) ــــــــن قتيب ــــــــ 55  ص0  األمامــــــــة واللسيالســــــــة   ج اب ــــــــراويم    54ـ ــــــــو الســــــــحا  اب ــــــــ    أب                 ؛ الرقي

د المنجــــي الكعبــــي   ) النا ــــر د رقيــــ   م (   تــــاريا أفريييــــة والمإلــــرر   تــــ 0134ه/602) ل
 ق22م (   ص0942وـ/0282   اللسياي   تونو

 ق54 -55  ص 0بن قتيبة   األمامة واللسيالسة   جا (95)
  ق54 -55  ص 0ن قتيبة   األمامة واللسيالسة   جبا  (94)
م ( د أخن لي البيعـة أبـوه وألخيـي لسـليمان 206-215وـ/94 - 84الوليد بن عبد المل  ) (********)

االلســامية   وكثــرة الفتوحــال   ومــدة  ة  ومــن مميــزال عاــره أتلســاع رقعــة الدولــة العربيــ مــن بعــده
  عـن عمــر ينــاوز )  م (206/وـــ94 ) اتــي بدم ـ   لسـنوال وثمانيــة أ ـهر   وكانــل وفلســحكمـي ت

م (   889ه/224ل  )                  ق النويري   أبو محمـد عبـد اهلل بـن ملسـلم   ( لسنة 68
ابن العبـري   ؛ 052م (   ص0926وـ/0252  0المعارف   ) المابعة االلسامية   الياورة   ا

م (   تــــاريا مختاــــر 0384ه/485بريإلـــوريو أبــــو الفــــرج يــــن وـــارون الملاــــي          ) ل 
  3الــدول   وضــ  حوا ــيي د أناــوان اــالحاني اليلســوعي   ) المابعــة الكاثوليكيــة   بيــرول   ا

ــــــــــــا  يابــــــــــــن الايايــــــــــــ؛  006-002م (   ص 0958 ــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن ابااب  )   محمــــــــــــد ب
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) دار اـادر   بيـرول    الفخري في اآلدار اللسـلاانية والـدول االلسـامية  م ( 0219ه/219ل
م (   الـنور 0660ه/865الميريزي   تيي الـدين أحمـد بـن علـي   ) ل ؛ 032(   ص   الل 

الملســبو  فــي نكــر مــن حــج مــن الخلفــا  والملــو    تــ  د جمــال الــدين ال ــيال   ) مابعــة لجنــة 
 ق  39م (   ص0955التبليف للترجمة والن ر   

ولســـال بـــن ناـــير مؤلســـو العـــدوي   أبـــراويم أحمـــد   م؛  342  ص0الميـــري   نفـــ  الايـــر   ج  (92)
 ق43المإلرر العربي لسللسلة أعام العرر )دار الكتار للاباعة والن ر  الياورة   الل(   ص

 ق342  ص0الميري   نف  الاير   ج    (98)
 ق342  ص0الميري   نف  الاير   ج ؛ 3254  ص60ابن علساكر   تاريا دم     ج (99)
(   مــولال مولســال بــن ناـــير    م231 -21ه/013 -51اــار  بــن زيــاد الليثـــي )  (*********) 

  تــولال مناــر أميــرا علــال انجــة   وعبــر الــال األنــدلو  م (212/ه89 ة )ألســلم علــال يديــي لســن
وأفتت  قرابة وقتل ااحبها لنري    وكتر بالنار للياةـد مولسـال بـن ناـير   ولـي فتوحـال كبيـرة 

 عبد الرحمن بن محمـد   )بن عبد الحكم   في المإلرر   والتيال مولسال باار  بمدينة اليالة ق ا
   لجنـة البيـان العربـي)    تـ  د عبـد المـنعم عـامر   فتـوح ماـر والمإلـرر   ( م820/وــ352ل 

  ق329  صل (    ال مار
  عبــد الــرحمن علــي   التــاريا األندللســي  الحجــي ؛328ـــ322  ص 0  نفــ  الايــر  ج الميــري  (011)

  دار اليلــم دم ــ  ) م( 0693ـــ 200 وـــ /892ـــ93مــن الفــت  االلســامي حتــال لســيوا برنااــة )
 ق 20  ص(  م0924وـ/0294  0  ا   دار اليلم   الكويل ـ الرياا بيرول

لسـمي بهــنا و د  مضـي  يفاـل بـين لسـبتة وانجـة المإلـربيتين وبـين ألسـبانيا    مضـي  جبـل اـار  (010)
  فتــوح ماــر  األلســم نلســبة الــال الياةــد اــار  يــن زيــاد الــني أجتــازه ليفــت  ألســبانياق ابــن عبــد الحكــم

 ق  329والمإلرر   ص
  تـ   أفرييية واألنـدلو (   فتوح  م820/وـ352ل  بن عبد الحكم   عبد الرحمن بن محمد   )ا (013)

 ق312  ص( م 0946دار الكتار اللبناني   بيرول   )   عبد اهلل أنيو الاباع د 
ودخـل األنـدلو  أفريييـة   د ييال أني مـن أاـابر الاـحابة   لسـكن المنينر األفرييي (**********)

  أبو عمـر يولسـف بـن عبـد اهلل ق ابن عبد البر م ( 200/وـ92 ) م  حملة مولسال بن ناير لسنة
د علــــي محمــــد  األاــــحار   تــــ  ةاأللســــتيعار فــــي معرفــــم (   0121ه/642بــــن محمــــد   ) ل 

 ق0685  ص06  اليلسم   الل ( مكتبة نهضة مار   الياورة )    البجاوي
د أبــو عبــد الــرحمن      كنيتــي بــد اهلل بــن زيــاد الحبلــي د عبــد اهلل بــن زيــاد الحبلــيع (***********)

مــن التــابعين الــداخلين الــال األنــدلو مــ  حملــة مولســال بــن ناــير   وكــان لــي دور كبيــر فــي ن ــر 
  قـادة  ؛ خاار   محمود  يل 2  ص2ق الميري   نف  الاير   ج األلسام في ثنايا تل  الباد
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  0  ج( م 0944وـــ/0284  0دار الفــت  للاباعــة والن ــر  بيــرول   ا)  ي  فــت  المإلــرر العربــ
أن ـــارال دان ـــكاه  )  محمـــد أبـــراويم   أندللســـيا تـــاريا حكومـــل ملســـلمين درأوربـــا  ؛ آيتـــي029ص

 ق6-2  ص(   جابخانة دان كاه261تهران بهمن ماه 
د  بـن حنظلـة   كنيتـيحن  بن عبـد اهلل الاـنعاني د حـن  بـن عبـد اهلل بـن عمـرو  (***********)

  رو  عــن فضــالة بــن عبيـــد   وأبــو وريــرة وبيــروم   ورو  عنـــي    مــن اــنعا دم ـــ  أبــو ر ــيد
مجموعة كبيرة من بينهم أبني   وحن  تـابعي جليـل    ـار  فـي فتـوح المإلـرر   ودخـل مـ  حملـة 

وــ 011 )   اال أني رج  وتوفي فـي أفريييـة لسـنة م (200/ه92 ) دلو لسنةنمولسال بن ناير األ
ق الميــري   نفــ   أول مــن أختاــيو    وييــال أنــي بنــال جــام  لسرقلســاة مــن ثإلــور األنــدلو(  م208/

 ق2  ص 2الاير   ج
حيــوة بــن رجــا  التميمــي د نكــر أبــن حبيــر أنــي دخــل األنــدلو مــ  حملــة   (************)

  2مولســـال بـــن ناـــير األنــــدلو   وأنـــي مـــن جملـــة التــــابعين ق الميـــري   نفـــ  الايــــر   ج
مديريــة دار الكتــر )   درالســال فــي التــاريا األندللســي    نــون   عبــد الواحــد اــي؛ ن01ص

 ق039  ص( م 0982 0للاباعة والن ر   جامعة الموال   ا
محمــد بــن أوو األناــاري د مــن التــابعين الــداخلين الــال األنــدلو مــ    (*************)

ا عـن بيروــا حملـة مولسـال بـن ناـير فبكلسـر وجـودوم فـي تلـ  الحملـة اـفة خااـة ميزتهـ
ق الميـري   نفـ   من الحمال   وكـان لـي دور كبيـر فـي ن ـر األلسـام فـي ثنايـا تلـ  الـباد

 ق2  ص2الاير   ج
(   بإليـة الملـتمو  م0313/وــ599حمد بن يحيال بن أحمـد بـن عميـرة   )لأ   الضبي  (012) 

ممن دخل اليهـا في تاريا رجال أول األندلو علماةها وأمراةها و عراةها ونوي النباوة فيها 
ــــة مجــــريا   ) أو خــــرج منهــــا    ؛ خاــــار    50  ص( م 0886مابعــــة روخــــو   مدين

)   مجلــة المجمــ  العلمــي العراقــي   فــات   ــار االنــدلو  اــار  بــن زيــاد  محمــود  ــيل
  ص 29  مجلــــد 2ج  ( م0988ه/0619ياــــدروا المجمــــ  العلمــــي العراقــــي   بإلــــداد   

 ق016-015
يــــرة باألنــــدلو   يتاــــل عملهــــا بعمــــل وادي الحجــــارة   وتيــــ  علــــال اليالــــة د مدينــــة كب  (016)

 ق54  ص4الحموي   معجم البلدان   جياقول  اائ نهر تاجة ق 
 ق   039-038؛ ننون   درالسال   ص301ابن عبد الحكم   فتوح أفرييية واألندلو  ص  (015)
ي  نلســبي بــن حيــان أنــي لــيو برومــي   وتاــحد نكــر ا مإليــث الرومــي  (**************)

د الملــ  بمــن بــأنــي مإليــث بــن الحــارث بــن الحــويرث بــن جبلــة بــن األيهــم الإللســاني  أدبــي ع
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وا فــي قرابــة وعظــم  ــبنهم   مكثــ  واــار منــي بنــو مإليــث الــنين  مــروان مــ  ولــده الوليــد
  ومـن اـفاتي د  هـاتمكن منفوقد كلفي الياةد اار  بن زياد بفت  قرابة  وتفرعل دوحتهم  

؛ 03  ص 3الميـــري   نفـــ  الايـــر   ج  قيم الـــدوا    زلـــ  الللســـان  ـــديد الـــنكا    عظـــ
( م 0981وــ/0611  2دار النفـاةو   بيـرول   ا)   بلسام   مولسال بن ناير    العلسلي
ــي    خليــل ابــراويم اــال    الثإلــر ؛ اللســامراةي64  ص األعلــال األندللســي درالســة فــي أحوال

بيــر من ــورة   كليــة الــ دار   م(   رلســالة ماجلســتير 938ـــ 206وـــ / 204ـــ95اللسيالســية )
 ق  52  ص م0925جامعة بإلداد   

 ق301ابن عبد الحكم   فتوح أفرييية واألندلو   ص  (014)
     تركـي حلسـون ناـيف ؛ الخفـاجي301ابن عبد الحكم   فتوح أفرييية واألندلو   ص  (012)

 م940-200/وـــ251 -92 الدولــة العربيــة فــي األنــدلو درالســة فــي نظــام الحكــم واألدارة )
م  0988وـــــ/0619(  رلســــالة ماجلســــتير بيــــر من ــــورة   كليــــة التربيــــة   جامعــــة بإلــــداد   

 -215وــــ/ 94-84)   الدولـــة األمويـــة مـــن   وةـــام عـــدنان عبـــاو ق النعيمـــي33ــــ30ص
م(   درالســة فــي األوضــاع اللسيالســية واألداريــة   رلســالة ماجلســتير بيــر من ــورة   كليــة 205

 ق084  ص م0980وـ/0603اآلدار   جامعة بإلداد   
 ق43  ص3ابن قتيبة   األمامة واللسيالسة   ج   (018)
 ق43  ص3ابن قتيبة   األمامة واللسيالسة   ج  (019)
 ق  42-43  ص3ابن قتيبة   األمامة واللسيالسة   ج  (001)
 43  ص3ابن قتيبة   األمامة واللسيالسة   ج   (000)
خيــر الـــدين   األعــام قــاموو تـــراجم    ؛ الزركلــي358  ص0  نفــ  الايـــر  ج الميــري (003)

ـــين   )    أل ـــهر الرجـــال والنلســـا  مـــن العـــرر والملســـتعربين والملست ـــرقين دار العلـــم للماي
  خا ــ  عيــادة   تــاريا الدولــة  ؛ المعاضــيدي 221  ص 2  ج ( م0929  6بيــرول  ا

داد مابعة التعليم العـالي   بإلـ) (    م0693 - 200وـ /892 -93العربية في األندلو )
 ق  35  ص(  م0988  

 ؛ حتي   فيلير   تـاريا العـرر الماـول80ابن عبد الحكم   فتوح أفرييية واألندلو  ص  (002)
  ص 2  ج(  م0952  3  ا   بيــــرول دار الك ــــاف للاباعــــة والن ــــر والتوزيــــ )       

 ق593
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  ووـي مـن مـدن أ بيلية د مدينة في جنور األندلو   يرباها بالبحر نهر الـوادي الكبيـر  (006)
ث ردم علـال النهـر األعظـم يـح     م (66-010األندلو ال هيرة   بناوـا يوليـوو قياـر)

 ق05  ص2  معجم البلدان   ج الحمويياقول مكانا وأقام فيي المدينةق 
 ق221  ص2الزركلي   األعام   ج  (005)
ير   بــن الياةــد مولســال بــن ناــعبــد الملــ  بــن مولســال بــن ناــيرد ا  (***************)

ن ب وترعرع في أجوا  قياديـة وعلسـكرية لهـا بـاع اويـل فـي وـنا المضـمار مثـل أبيـي وجـده  
أ منااــر قياديــة   فكــان أكبــر أعــوان والــده فــي فتوحاتــي   و فــتعلم منهمــا مــا أوــاه ألن يتبــ

ولســـنده األيمـــن ألســـتخلفي أبـــوه علـــال انجـــة لمـــا قفـــل مولســـال راجعـــا لحاضـــرة الدولـــة العربيـــة 
(ق أبن خلكان   أبو العبـاو  ـمو الـدين أحمـد بـم محمـد بـن أبـي بكـر  دم   االلسامية )

ي الـدين يـ(   وفيال األعيـان وأنبـا  أبنـا  الزمـان   تـ  د محمـد مح م0383/وـ480ل   )
  ص 2  ج(  م0968ه/0242  0مكتبـة النهضـة الماـرية  اليـاورة   ا)    عبد الحميد

ـــرحمن بـــن محمـــد   )ل 613 ـــن خلـــدون   عبـــد ال (   العبـــر وديـــوان  م0615وــــ/818؛ اب
المبتــــــدأ والخبــــــر فــــــي أيــــــام العــــــرر والعجــــــم والبربــــــر ومــــــا عااــــــروم مــــــن نوي اللســــــلاان 

 ق028  ص 0 ج(م0959من ورال الكتار اللبناني  بيرول )األكبر 
د فرضــة مهمــة علــال البحــر المتولســا  ــمال المإلــرر األقاــال   مواجهــة أللســبانيا  انجــة (004)

هــا اــار  وأاــب  واليــا عليهــا أيــام مولســال بــن ناــير ق أفتتح عبــر مضــي  جبــل اــار   
(   مرااــد  م0240/  وـــ229ل البإلــدادي   اــفي الــدين عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــ    )

د علــي    تــ  قولااألاــاع علــال ألســما  األمكنــة والبيــاع   ووــو مختاــر كتــار البلــدان ليــ
 ق 896  ص3  ج( م 0956وـ/0222  0دار أحيا  الكتر   ا)   محمد البجاوي

بن الياةـد مولسـال بـن ناـير   ن ـب عبد اهلل بن مولسال بن ناير د ا (****************)
   وترعــرع فــي أجــوا  قياديــة وعلســكرية لهــا بــاع اويــل فــي وــنا المضــمار مثــل أبيــي وجــده

  االلسـام مـا قبـلأيـام العـرر وباـوالتهم فـي عاـر و  وتعلم اليـرآن والحـديث النبـوي ال ـريف
بـــن ؛ ا قم ( 200/ه92 ) ييــروان قبيـــل دخـــول مولســال األنـــدلو لســـنةلســتخلفي أبـــوه علـــال الق

  البيـان المإلـرر م ( 0226ه/203  ابو العباو أحمد بن محمد   ) كان حيا لسنة  عنار 
ـــ  د ج   و كـــوالن و ـــدلو والمإلـــرر   ن ـــر وتحيي ـــار األن      ليفـــي بروفنلســـال أ فـــي أخب

الزركلـي   األعـام    ؛ 23  ص0  جم ( 0968مابوعال أ   ج أبريل   ليـدن وولنـدا  )
 ق  061  ص6ج
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ن   محمـــد محمـــد   الفـــت  األلســـامي ل ـــمال ق زيتـــا يـــة د يالـــ  عليهـــا اليـــوم تـــونويأفري (002)
تادروا األمانة العامة ألتحـاد المـؤرخين العـرر   بإلـداد )    أفرييية   مجلة المؤرخ العربي

 ق  50  ص04  العدد( م 0980وـ/0610  العرا    
ف مجهــول   أخبــار مجموعــة فــي فــت  األنــدلو ونكــر أمراةهــا رحمهــم اهلل والحــرور مؤلــ  (008)

 ق09ص  (  م0842ماب  ريدنير   مدينة مجريا   مدريد   ) الواقعة بها بينهم   
د مدينــــة بنيــــل فــــي اــــدر االلســــام   وكانــــل قاعــــدة أفريييــــة آنــــنا    ووــــي أم  الييــــروان (009)

م مـــدن المإلـــرر قاـــرا   وأكثروـــا ب ـــرا   وأيلســـروا قاعـــدة األقاـــار   كانـــل أعظـــو األماـــار 
هـا تجـارة   وأكثروـا جبايـة   ح  وأنفلسـها وممـا   وأرب أمواال   وأولسعها أحواال   وأتينهـا بنـا 

(   الملســال  والممالــ     م953وـــ/260بــن محمــد   )ل ماألاــاخري   أبــو اليالســم ابــراوي
ابــــن  ؛26  ص(  م0940ورة   دار اليلــــم   اليــــا)    د محمــــد عبــــد ال ــــيال الحلســــيني تــــ 

  عمــاد الــدين الســماعيل بــن نــور الــدين بــن علــي بــن جمــال الــدين محمــود بــن  ال اون ــاه
   دار الاباعــة اللســلكانية)         تيــويم البلــدان ( م0220/وـــ223ل ) محمــد بــن عمــر  

 ق065-066  ص(  م0831   باريو
ولال أمــارة األنــدلو بعــد عبــد العزيــز بــن مولســال بــن ناــيرد تــ  (******************)

   قفــول والــده الــال دم ــ  حاضــرة الدولــة العربيــة االلســامية   تــزوج بــبمرأة لــنري  ووــي أيلونــا 
) أم عااـــم ( فبلســـتجار ألوامروـــا   فبرلســـل الخليفـــة لســـليمان بـــن عبـــد الملـــ  جماعـــة مـــن 

 ق  066  ص0أاحابي ليتلي   فتم نل  ق ابن األثير   الكامل   ج
 ق66  ص0  البيان المإلرر   ج  بن عنار ا   (031)
 ق  66  ص0  البيان المإلرر   ج  بن عنار ا  (030)
 ق45-66  ص0بن عنار    البيان المإلرر   جا   (033)
 ق    66  ص0  البيان المإلرر   ج  ابن عنار   (032)
   ق9  ص 2لميري   نف  الاير  جا ؛ 629  ص60بن علساكر   تاريا دم    جا ( 036)
ــــنوبي ؛083  ص2المنــــتظم   ج   جــــوزيابــــن ال  (035) ــــبا    ج ال   ص 5  لســــير أعــــام الن

 ق010
  ق  010  ص5لسير أعام النبا    ج   النوبي  (034)
 ق629  ص 60  ج ابن علساكر   تاريا دم    (032)


