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  :م���ل�

  

ولق� عانى ح�ام األن�ل� م� ال�ي ق� ت��� اإلن�ان، �ع� ال��ض واحً�ا م� أق�ى االب�الءات 

�ع� األم�اض س�اء �ان� في م�حلة ال�ف�لة �ال��ر� م�ًال �اإلضافة إلى �ع� األم�اض العارضة م�ل 

ال�ها�ات األذن وال�م�، ول��ه� أ�ً�ا عان�ا في �ع� األح�ان م� أم�اض م��ع��ة م�ل ال�لل، ول�ل� 

� �ان�ا �ق���ن ب�����ة �ع� ال����ات م� األدو�ة؛ وهي وصفات خاصة أو ل�أ ال��ام إلى األ��اء ال�ی

ش�ب �ع� األع�اب ال���ع�ة ح���ا ��ع�ون ب�ع� ال�ع� أو اإلجهاد، ��ا ل�أوا في �ع� األح�ان 

. إلى الق�ام �ع�ل�ة الف��، وهي على ما ی��و �ان� م� األم�ر ال�ع�ادة وال�����مة ����ة في ذل� ال���

ال�راسة س�ف أق�م �ع�ض لألم�اض ال�ي تعّ�ض لها ح�ام األن�ل� و���قة عالجها، إلى جان� وفي ه�ه 

أث� ه�ا ال��ض ف��ا ت� ات�اذه م� ق�ارات؛ ف�� ال�ع�وف ما ���ثه ال��ض في اإلن�ان م� ���ة في 

�ع إلى ال�ف� ورقة في ال��اع�، �اإلضافة إلى ات�اذ ال�ع� ف��ة ال��ض ف�صة ل��ت�� أوضاعه أو ال�ج

  .هللا

  

  :ال�ل�ات ال�الة

  أ��اء -األن�ل� - أم�ة- خلفاء –أم�اض 
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  مق�مة

�ع� ال��ض واحً�ا م� أق�ى االب�الءات ال�ي ق� ت��� اإلن�ان، وال�ي م� ال���� أن تغ�� ت�اًما 

ا أی�ب م� ن��ته لل��اة ���ل عام، ح�ى األن��اء ل� ی���ا م� ه�ا االب�الء، وخ�� م�ال على ذل� س��ن

لق� عانى ح�ام األن�ل� م� �ع� .عل�ه ال�الم ال���ان ص��ه على �الء ال��ض م� عالمات ال���ة

األم�اض س�اء �ان� في م�حلة ال�ف�لة �ال��ر� م�ًال �اإلضافة إلى �ع� األم�اض العارضة م�ل 

ولعل ح�ة ال�لل، ال�ها�ات األذن وال�م�،ول��ه� أ�ً�ا عان�ا في �ع� األح�ان م� أم�اض م��ع��ة م�ل 

ول�ل� ل�أ ال��ام . ال��ض في �ع� األح�ان ت�عل م� ال�ع� االس���اع ب�ق�ة م�اه� ال��اة األخ�� 

إلى األ��اء ال�ی� �ان�ا �ق�م�ن ب����� �ع� األدو�ة؛ وهي وصفات خاصة م�ها ش�ب ع�ارة �ع� 

�ع� األح�ان إلى الق�ام األع�اب ال���ع�ة ح���ا ��ع�ون ب�ع� ال�ع� أو اإلجهاد، ��ا ل�أوا في 

وفي ه�ه . �ع�ل�ة الف��، و�ان� على ما ی��و م� األم�ر ال�ع�ادة وال�����مة ����ة في ذل� ال���

ال�راسة س�ف أق�م �ع�ض لألم�اض ال�ي تعّ�ض لها ح�ام األن�ل� و���قة عالجها، إلى جان� أث� ه�ا 

ال��ض في اإلن�ان م� ���ة في ال�ف� ورقة ال��ض ف��ا ت� ات�اذه م� ق�ارات؛ ف�� ال�ع�وف ما ���ثه 

  .في ال��اع�، �اإلضافة إلى ات�اذ ال�ع� ف��ة ال��ض ف�صة ل��ت�� أوضاعه أو ال�ج�ع إلى هللا

ــــ�ل�  ــــ�ای�ها؛ و ل ــــي ب ــــة ف ــــة تأســــ�� ال�ول ــــى م�حل ــــ� �غــــ� عل ــــ�و أن األحــــ�اث ال��اســــ�ة ق ول�ــــ� ی�

) م٧٨٧-٧٥٦/ه١٧٢-١٣٨(و�ــــــةفعلـــــى الـــــ�غ� م�ـــــا هــــــ� معـــــ�وف عـــــ� األم�ـــــ� ع�ــــــ� الـــــ�ح�� بـــــ� معا

ــــه ع�ــــ�ما دخــــل إلــــى األنــــ�ل�،فل� یــــ��� أ� أخ�ــــار )١(م�ســــ� ال�ولــــةم� أنــــه �ــــان �عــــانى مــــ� عــــ�ر �ع��

ــــ� ت�ــــل�ا أ� أخ�ــــار م�ت��ــــة ��ال�ــــه ال�ــــ��ة ســــ�� أنــــه ذ�ــــ� أن  عــــ� أ� مــــ�ض أو علــــة أصــــاب�ه، و ل

�ـــــــه و مـــــــ�ب� ال���ـــــــ� ال�ل�ـــــــ� ال�ـــــــ�ح�ى �ـــــــان ال���ـــــــ� ال�ـــــــاص �ع�ـــــــ� الـــــــ�ح�� الـــــــ�اخل ، و �ـــــــان ���

ـــــــ� صـــــــ��ه ـــــــ� ه�ـــــــام ال�ضـــــــا.)٢(عالجـــــــه و حف / ه١٨٠-١٧٢(و قـــــــ� حـــــــ�ث ال�ـــــــيء نف�ـــــــه مـــــــع األم�

                                                 
. إ - كوالن. س. ، البیان المغرب في أخبار األندلس و المغرب، تحقیقومراجعة ج)أبو العباس أحمد بن دمحم(ابن عذارى المراكشي )١(

 عنان، دولة اإلسالم في األندلس، الھیئة ؛ دمحم عبد هللا٤٨، ص٢، ج١٩٨٣لبنان،  - لیفي بروفنسال، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بیروت
 .١٩٦، ص١، ج٢٠٠٣المصریة العامة للكتاب، 

  :ویذكر المقري أنھ عندما علم الحجاري أن عبد الرحمن الداخل أعور قال ما أنشد فیھ إال قول امرئ القیس
  لكن عویر وفى بذمتھ                 ال عور شانھ وال قصر

، ١٩٦٨، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، )مقري التلمسانيأحمد بن دمحم ال(المقري 
  .٣٣٢، ص١ج
، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، )أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الملك األنصاري األوسي(ابن عبد الملك المراكشي )٢(

  .٣٢١، ص٥، ج٢٠١٢بشار عواد معروف، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، تونس،  - دمحم بن شریفة - تحقیق إحسان عباس



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٣٧٩

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  
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ل�ــــ� ال��ــــادر لــــ� تــــ��� أ� أخ�ــــار عــــ� حال�ــــه ال�ــــ��ة أو عــــ� . )١(و �ــــان �عــــانى مــــ� حــــ�ل �ع���ــــه

  .س�� وفاته شاً�ا

  م٨٢٢- ٧٩٦/ ه٢٠٦- ١٨٠(األم�� ال��� ال���ي:(  

ال���ي فل� ت��� ل�ا ال��ادر أّ�ا م� األم�اض العارضة ال�ي عانى أما �ال���ة لألم�� ال��� 

األم��م�ها، و ل��ها ت�اد ت��ع على أن األم�� ال��� الزم�ه علة اس���ت ن�� س�عة أع�ام وفًقا الب� 

الق���ة ل���ت �ع� أن �ال عل�ه ال��ض؛ و ذل� �ع�ما أصا�ه ن�م ش�ی� على ما اق��فه إزاء أهل ال��� 

و في م�اولة لل��ف�ف ع�ا ��ع� �ه م� ن�م الزم ق�اءة الق�آن في م�اولة م�ه لل��ف�� . )٢(وت���لم� ق�ل 

في ح�� ی�ه� اب� اآل�ار إلى أن م�ض ال��� وعل�ه ل� . )٣(ع�ا ارت��ه ف�ان ��ه� �الق�آن إلى أن ت�فى

حالوة الع��، وام��� ول� ی�ل ال��� �ع� وق�عة ال��� : " ت���� س�� أر�عة أع�ام فق�،و�ق�ل في ذل�

�علة صع�ة �اول�ه أر�عة أع�ام، وأ�ال� ض�اه، واح��� ف�ها آخ� م�ته واس��اب ول�ه ع�� ال�ح�� في 

  .)٤("ت�ب�� مل�ه، ف�ات على ت��ة م� ذن��ه، و ن�م على ما اق��ف م�ها

                                                 
ولقد عیر بذلك ھشام وأخذ علیھ حول عینیھ من قبل المؤیدین لتولیة أخیھ سلیمان اإلمارة بعد أبیھ األمیر عبد الرحمن الداخل مما )١(

  والذي قال في مدح سلیمان ومعایرة ھشام والتقلیل من شأنھ . زید حینما قام أحد الشعراء وھو أبو المخشي عاصم بن. أشعل غیظ ھشام
  ولیس كمثل من إن سیم عرفًا                      یقلب مقلة فیھا أعورار

، المغرب في حلى المغرب، تحقیق شوقي ضیف، الطبعة الثالثة، دار )أبو الحسن على بن موسى بن سعید المغربي(ابن سعید المغربي 
  .٢٢٨، ص١؛ عنان، دولة اإلسالم، ج٦١، ص٢؛ ابن عذارى، البیان، ج١٢٤، ص٢، ج١٩٥٥لقاھرة، المعارف، ا

عبد الرحمن بن دمحم بن (؛ ابن خلدون٤٢، ص١عن وقعة الربض ارجع إلى ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب،ج)٢(
ومن عاصرھم من ذوى الشأن األكبر، ضبط المتن و وضع ، العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر )خلدون

؛ ابن عذارى، البیان، ١٦١م، الجزء الرابع، ص٢٠٠٠مراجعة سھیل زكار، الطبعة األولى، دار الفكر، لبنان،  - الحواشي خلیل شحاتھ
؛ ١٤٢، ص٢٠١٢ریة، ؛ حمدي عبد المنعم حسین، تاریخ وحضارة المغرب و األندلس، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكند٧٥، ص٢ج

، ٢٠١٥أحمد إبراھیم الشعراوي، دور العرب في بالد المغرب و األندلس، الطبعة األولى، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
  .٢١٧ص

ق عبد هللا ، تاریخ افتتاح األندلس، تحقی)أبو بكر دمحم بن عمر بن عبد العزیز بن إبراھیم بن عیسى بن مزاحم(ابن القوطیة القرطبي )٣(
  .٧٢، ص١٩٩٤لبنان،  - أنیس الطباع، مراجعة عمر فاروق الطباع، الطبعة األولى، مؤسسة المعارف، بیروت

، الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، الطبعة األولى، الشركة العربیة )أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن أبى بكر القضاعي(ابن اآلبار )٤(
؛ عنان، دولة اإلسالم، ٤٣، ص١؛ ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج٤٦، ص٢، ج١٩٦٣ للطباعة والنشر، القاھرة،

  .٢٤٨، ص١ج
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، و ل�� ول�� لألسف ل� ت��د ل�ا ال��ادر ن�ع ه�ه العلة ال�ي أصاب� األم�� في س��اته األخ��ة

م� ال�اضح أنه �ان م�ًضا م��ع�ً�ا، و ه� ما جعل األم�� ال��� ال���ي ی��� �ع� ال��اب�� الالزمة 

ل����� أم�ر ال�ولة؛ فلق� اس��اب ع�ه في ف��ة م�ضه أك�� أب�ائه ع�� ال�ح�� ل��ب�� أم�ر ال�ولة، و ل� 

  ف�ان ب�ل� أول أم��  ���ف ب�ل�  بل اخ�اره ل�ال�ة عه�ه و أخ� له ال��عة على ح�اته،

  

أواخ� /)١(ه�٢٠٦األن�ل� أخ�ت له ال��عة في ح�اة سلفه، و ذل� في أوائل ذ� ال��ة م� س�ة 

و ����د أن ت�لى األم�� ع�� ال�ح�� وال�ة العه� قام ب�ع� األع�ال ال�ي �ان م� شأنها . م٨٢١أب��ل 

على ���ل أهل ال�مة و ال����ل ع�  ال�ق�ب م� ال�اس، فقام �ق�ل ر��ع ب� ت�لف الق�م� و ه� العامل

و�ان ه�ا ال�جل م� أق�ح ال�اس خلًقا وأك��ه� �لً�ا م�ا أد� إلى .قه�مة األم�� ال��� و أم�ره ال�اصة

ح�ى قام األم�� ع�� ال�ح�� �ق�له وصل�ه وال����ل �ه، ��ا قام األم�� به�م ف��ق �ان . ك�اه�ة ال�اس له

لى نه� ال�ادىال����، و ه� أح� الق��ر الف��ة و �ان م��ّ�ا م� ال�� و ال�اقعة ع)٢(لل�ل�ان �ق��ة شق��ة

فل�ا ت�لى . اآلج�، ات�� ل��ع ال���ر و األش��ة م�ا جعله مق�ً�ا ألهل ال�ا�ل م� �ل ح�ب و ص�ب

األم�� ع�� ال�ح�� ب� ال��� وال�ة العه� أ�اح لل�اس ه�مه فاج��ع ال�اس عل�ه له�مه �ع�د ����، و أق��� 

و تع��ً�ا ع� ف�ح ال�اس ارتفع� أص�اته� �ال�عاء و عل� ح�ى وصل� إلى . ��ود على م� وج� ف�هال

أس�اع األم�� ال���، و ع��ما اس�ف�� ع� س�� ه�ه األص�ات أخ�� ��ا فعله ولى العه� األم�� ع�� 

  .)٣(ه� أعل� ��ا ص�ع: ال�ح�� ف�ان رده

                                                 
، المقتبس من أنباء أھل األندلس، تحقیق محمود على مكي، الطبعة األولى، )أبو مروان حیان بن خلف بن حسین(ابن حیان القرطبي )١(

؛ ١٦٣، ص٤؛ ابن خلدون، العبر، ج١٨٣، السفر الثاني، ص٢٠٠٣، الریاض، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة
  .٢٤٨- ٢٤٧، ص١عنان، دولة اإلسالم في األندلس، ج

قریة بعدوة نھر قرطبة قبالة قصرھا، فیھا اجتمع وجوه العجم یتشاورون في حرب العرب ویحذرونھم من : Secunda)(شقندة )٢(
أن یكونوا یدًا واحدة، وقدموا على لذریق بقرطبة بسبب ذلك فنزلوا أكناف شقندة ھذه، القعود عنھم، ویحضون بعضھم بعًضا على 

، الروض المعطار في خبر )أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد المنعم(الحمیري . ولیطمئنوا إلى الدخول على لذریق أخذًا بالحزم
م بثورة ضد ٨١٨/ ه٢٠٢قام سكانھا في عام . ٣٤٩، ص١٩٨٤ت، األقطار، تحقیق إحسان عباس، الطبعة الثانیة، ھیدلبرغ، بیرو

األمیر الحكم و الذى نجح فى القضاء علیھا وتھجیر أھلھا وأمر بھدم ھذا الحي وھو ما اقترن باسمھ من بعد ھذه الحادثة فعرف بالحكم 
وربا من كتاب المسالك والممالك، تحقیق عبد ، جغرافیة األندلس وأ)عبد هللا بن عبد العزیز بن دمحم بن أیوب بن عمر(البكري .الربضي

  .١٣٩، ص١٩٦٨الرحمن على الحجي، الطبعة األولى، دار اإلرشاد، بیروت، 
؛ ابن سعید المغربي، المغرب في حلى ٧٧، ص٢؛ ابن عذارى، البیان، ج١٨٦، ١٨٣ابن حیان، المقتبس، السفر الثاني، ص)٣(

  .٤٦، ص١المغرب، ج
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�ة ل��ح ولى العه� ع�� ال�ح�� ب� ال��� ���اس�ة �ع� أب�ات شع�  )١(و لق� ن�� ع�� هللا ب� ال���

  :ال��ل� م� ر��ع الق�م� قائًال 

  

ــــــــ� ــــــــ� ال�� ــــــــ� �ع ــــــــ� م ــــــــى األم ــــــــا ول �  

  

ـــــــــ�   ـــــــــ� وت ـــــــــ� جـــــــــاد ال�ـــــــــ�ع لل�ل �  

  خـــــــــــــــ� ��ـــــــــــــــ�� نـــــــــــــــع�ة هللا ال�ــــــــــــــي  

  

ــــــــا والق�ــــــــ�   ــــــــ� الع�ا�   هــــــــي مــــــــ� خ�

ــــــــــــــــــــ�ه     وأش�ـــــــــــــــــــــ� هللا علـــــــــــــــــــى نع�ــــ

  

ـــــــ� الـــــــ�ع�   ـــــــي ال�ـــــــ�� م��ـــــــً�ا م   إن ف

  ��اًنــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــهفلقــــــــــــــــــ� ق��ــــــــــــــــــ� ق  

  

  تـــــــ�د الفـــــــ�دوس مـــــــ� �ـــــــاغى الع�ـــــــ�  

ــــــــــــــــه     مــــــــــــــــل ال�ــــــــــــــــاس ســــــــــــــــ�وًرا ق�ل

  

  )٢(وان�لـــــــــ� عـــــــــ�ه� د�ـــــــــاج�� ال�لـــــــــ�  

  
ولق� أوصى األم�� ال��� ال���ي اب�ه وولى عه�ه �ع�ما ی�� م� شفائه وأدرك أنه س�ف یلقى 

��� إل�� م� �ا ب�ى، �� نفً�ا ��ا �: "ح�فه ال م�الة أوصاه بل�وم الق�� وعه� إل�ه ��ات�ه قائًال 

أولى األم�ر . سل�اني، وان��� ف�ه ��ف ش��، فق� مه�ت ل� ال�الد، وو��ت ل� ال�ن�ا، و�ف��� األع�اء

وال ت�ع م�ازاة ال���� �إح�انه، ومعاق�ة ال��يء ........�� وأز��ها ل� حف� أهل� وم�اعاة ع���ت�

ومالك ذل� �له أن . و��ه� م�� �إساءته، فإن ع�� ال��ام� به�ی� ووضع� له�ا م�اضعه�ا ی�غ� ف��،

ت�قى هللا ما اس��ع�، و تع�ل في أح�ام�، و ت���� ح�ام�، و�لى هللا أكل�، و إ�اه اس��ف� أم�ك، فلق� 

،ث� �ل� م� األم�� ع�� ال�ح�� أن �ق��ب م�ه وودعه وأخ� في ال��اء ")٣(هان ال��ت على إذ خلف�ي م�ل�

                                                 
رة عربیة ینتمي إلى بیت من البیوتات العریقة التي اشتھرت بالمشرق، ثم انتقلت إلى األندلس، حیث استقر عبد هللا بن الشمر من أس)١(

ومن المعروفین من ھذا البیت والده شمر بن نمیر مولى بنى أمیة، ثم لما قدم سعید بن العاصي إلى قرطبة في أیام . بھم المقام بقرطبة
أبو الولید عبد هللا (ابن الفرضي . أدیب ولده، وأنزلھ في الدار المعروفة بشبالر بدار ابن الشمراألمیر ھشام بن عبد الرحمن، ضمھ إلى ت

أبو عبد هللا دمحم (؛ الحمیدى ١٩٨، ص١٩٦٦، تاریخ علماء األندلس، الدار المصریة للتألیفو الترجمة، )بن دمحم بن یوسف األزدي الحافظ
، ١٩٦٦المقتبس في ذكر بالد األندلس، الدار المصریة للتألیف و الترجمة، القاھرة،  ، جذوة)بن أبى نصر فتوح بن عبد هللا األزدي

، ١٩٦٧، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلس، دار الكاتب العربي، )أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة(؛ الضبي ٢٣٨ص
نًا في العلوم، توفي عبد هللا بن الشمــــر عقب دولة األمیر یكنى أبا دمحم وكان متفن. أما عبد هللا بن الشمر فھو من أھل وشقة. ٣١٧ص

؛ حیاة قارة، عبد هللا بن الشمر شاعر أمیر ٢٢٨ابن الفرضي، تاریخ علماء األندلس، ص. عبد الرحمن بعد سنة خمـــس وثالثین ومائتین
  ؛ ١٠٩-١٠٧، ص٢٠٠١األندلس عبد الرحمن بن الحكم وندیمھ ومنجمھ، الذخائر، العدد الخامس، 

Elias Teres sadaba, Ibn al-Samir, Poeta-astrologo en al corte de Abd al- Rahman II, Al Andalus, Vol 
xxiv, 1959, pp:449-463.  

  .١٨٥ابن حیان، المقتبس، السفر الثاني، ص)٢(
السیاسیة والعسكریة لمشاھیر األمراء ؛ ریاض أحمد عبید العاني، الوصایا والتوجیھات ٢٣٠ابن حیان، المقتبس، السفر الثاني، ص)٣(

  .١١٥، ص٢٠١٦والخلفاء في األندلس، الطبعة األولى، دار دجلة، األردن، 
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�ال���ة لع�� ال�ح�� فلق� ل�م م�اًنا ب�اب الق�� إلى أن ق�ى أما . ف�أث� أهل الق�� ل��ائه و���ا معه

األم�� ال��� ن��ه، وق� ت�فى األم�� ال��� ما ب�� صالتي ال�ه� و الع�� م� ی�م ال���� ألر�ع �ق�� 

ف�ان ان�قال ع�� ال�ح�� لق�� اإلمارة ق�ل وفاة وال�ه ال��� ���ة . )١(م� ذ� ال��ة س�ة س� ومائ���

  .  )٢(�ع�� ی�ًما فق

 ٨٥٢-٨٢٢/ ه٢٣٨- ٢٠٦( األم�� ع�� ال�ح�� األوس�:(  

م� األم�اء في األن�ل� �ان األم�� ع�� ال�ح�� األوس�،  )٣(أول م� ُذك� أنه اس���م الف��

الف�� م� العالجات ال�ي �ان� مع�وفة ق��ً�ا؛ و ه� ع�ارة ع� إح�اث ش� أو ق�ع في ال�ر�� أو الع�ق و 

                                                 
  .٤٣، ص١؛ ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج١٨٦ابن حیان، المقتبس، السفر الثاني، ص)١(
  .٢٧٩ابن حیان، المقتبس، السفر الثاني، ص)٢(
ھو استفراغ كلى یستفرغ الكثرة ، و الكثرة ھى تزاید األخالط على تساویھا في العروق وإنما ینبغي أن  (Venesection)الفصد)٣(

المتھيء ألمراض إذا كثر دمھ وقع فیھا و اآلخر الواقع فیھا و كل واحد منھما، إما أن یفصد لكثرة الدم، و إما أن : یفصد أحد نفسین
و المتھيء لھذه األمراض مثل المستعد لعرق النسا و النقرس الدموي وأوجاع المفاصل یفصد لرداءة الدم، و إما أن یفصد لكلیھما 

الدمویة، و الذى یعتریھ نفث الدم من صدع عرق في رئتھ رقیق الملتحم، و كلما كثر دمھ انصدع، و المستعدین للصرع و السكتة و 
، القانون في الطب، وضع )أبو على الحسین بن على(ابن سینا . المالنخولیا مع فور دم للخوانیق و ألورام األحشاء و الرمد الحار

؛ أبو الفداء دمحم عزت دمحم ،أسرار ٢٨٩،ص١م، ج١٩٩٩لبنان، - حواشیھ دمحم أمین الضناوي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، بیروت
لعروق محددة؛ والعروق التي =  = تم الفصدكان ی. ١٨ه، ص١٤٢٤العالج بالحجامة و الفصد، دار الفضیلة للنشر و التوزیع، القاھرة، 

جرت العادة بفصدھا في البدن ھي ثالثون عرقًا منھا في الرأس ستة عشر عرقًا وھم العرقان النابضان الموجودان خلف األذنین 
بالناظرین، والعرق والمعروفان بالحثیثین، والشریانان اللذان في الصدغین الظاھران، والعرقان اللذان في مآقي العینین المعروفان 

العرقان اللذان في الشفة العلیا من الفم، و المنتصب في وسط الجبھة و العرق الذى في طرف األنف والودجان اللذان في العنق و 
وأما العروق التي تفصد في الذراع . العرقان اللذان في الشفة السفلى وھى العروق المعروفة بالجھارك و العرقان اللذان تحت اللسان

والید فھي خمسة عروق أحدھا القیفال وھو الموجود في الجانب الوحشي وتسمیھ العامة عرق الرأس، واألكحل وھو العرق األوسط 
وھو مركب من شعبة الباسلیق وشعبة من القیفال وتسمیھ العامة عرق البدن وھو الموضوع في الجانب األنسي ویسمى أیًضا االبطي 

ل الذراع وھو الموضوع على الزند وھو الذي یبضع فیھ وھو الذي یظھر فوق اإلبھام ظھوًرا بینًا وتسمیھ العامة عرق البطن، وحب
وفي الساق والرجل ثالثة عروق أحدھا الذي تحت نابض الركبة من . واألسیلم وھو العرق الذي بین الخنصر والبنصر لھ شعبتان

الوحشي وعرق النساء ومكانھ عند العقب من الجانب الوحشي وفي الجانب الوحشي والثاني الصافن ومكانھ عند الكعب من الجانب 
) الصداع النصفي(وأما العرقان الموجودان خلف األذنین فمنفعة فصدھما للنزالت المزمنة وللشقیقة . الساق األخرى ثالثة عروق مثلھا

  . وللسعفة وقروح الرأس الردیة المزمنة
قة، و أما الشریانان اللذان في الصدغین فمنفعة فصدھما للشقیقة المزمنة والصداع وفصد عرق الجبھة لعلل الوجھ المزمنة كالشقی

الصعب والرمد الدائم و سیالن الفضول الحادة المنصبة إلى العینیین، أما عن فصد عرق الجبھة فمنفعتھ بعد فصد القیفال لعلل الوجھ 
ان في مآقي العینیین فمنفعتھما في علل العین مثال الجرب و الحمرة و المزمنة كالشقیقة و القروح و الحمرة السمجة، أما العرقان اللذ

السیل و أمراض الوجھ أما عن فصد عرق األنف فنافع من الحمى الحادة والصداع الشدید ومن أمراض الوجھ كالسعفة الحمراء التي 
وابتدأ الجذام واألمراض السوداویة التي . تعرف في األنف و ال سیما إن كانت مزمنة، أما الودجان فمنفعة فصدھما لضیق التنفس

. تعرض في سطح الجسم مثل البھق األسود والقوباء والقروح الردیة واألواكل ونحوھا كما أن فصد عرق النف نافع في الحمى الحادة
ي تكون في األنف وشقاق أما عروق الجھارك ففصدھما بعد فصد القیفال إنما ینفع من القالع في الفم وفساد اللثة والقروح الردیة الت

. أما العرقان اللذان تحت اللسان فمنفعة فصدھما بعد فصد القیفال للخوانیق التي تكون في الحلق ومرض اللھاة وأمراض الفم. الشفتین
لعروق أما العروق الثالثة التي تفصد في المرفق فھي التي جرت العادة بفصدھا في الناس أجمعین أما الباسلیق الذي ھو أحد ھذه ا

وأما العرق األكحل فمنفعة فصده . الثالثة فمنفعة فصده أنھ یجذب الدم من العلل التي تكون تحت الحلق والعنق مما یلي الصدر و البطن
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رو� ع� ال��ى صلى هللا عل�ه و ل�ا له م� ق��ة عالج�ة في ذل� ال���، فق�  و ذل� .  و إسالة ال�م م�ه

  ".)١(خ�� ال�واء ال��امة و الف�اد"و في ح�ی� " خ�� ما ت�او��� �ه ال��امة و الف��"سل� أنه قال 

وق� ات�� األم�� ع�� ال�ح�� م� ی�م الف�� ی�ًما ذا ���عة م��لفة؛ ف�ان له �ق�س خاصة 

ة، و�ان �ع� ه�ا ال��م م� ال��اس�ات ال�ي �ان ی�� ف�ها ت�ز�ع ال�الت على ال�ق���� م�ه وت�ت��ات مع��

 م�ال�ة نف�ه ال��م في وق�ر،)٢(اح�فاًال ��الم�ه؛ ف���� أنه ف�ق في ی�م َف�� له ب�ًرا على م� ح��ه

 ب�� ما م�ه� رجل كل وصل ان��ف�ا فل�ا م�ل�، ع��ه في أح�� ف�ان�ا م�ه أر���ة في أص�ا�ه

 ب هللا ع��� األخ�ار ه�ه بلغ� إن ف�ا. م�ه� رجل كل مع�وف ق�ر على دی�ار ومائ�ي خ���ائة

 األم�� ت�جي إلى سارع ض�ع�ه إلى م�لًعا ال��م ذل� في خ�ج ق� كان ال�� ن�مائه أح� ه� م�ال)٣(نق�ل�ان

  : إل�ه كاتً�ا ألص�ا�ه ب�لها ال�ي ال�لة به�ه ی�ر�ه أن آمًال  ال�ح�� ع��

ـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــ�  � ــــــــــــــــــــــــــــل ذر� ال��ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــًا حــــــــ   مل�ــ

  

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �اإلنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وال�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   

ـــــــــــــــــــــــــه دعــــــــــــــــــــــــ�ة   ـــــــــــــــــــــــــ� أس�ع�ـــــ ـــــــــــــــــــــــــى ل�ــــــ   ���ــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــ�   ــــــــــــــــــــــ� للف�ــــــ ـــــــــــــــــــــ�م إج�اعــــــــ ـــــــــــــــــــــي ی   ف

ـــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــ� ق�فـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــل ذاك ال�ــــــــــــــــــــــــ�م مــــ   ف�ــ

  

ــــــــــــــــــــــــ�   ــــــــــــــــــــــــة ال�لـــــ ـــــــــــــــــــــــي ج�ــ   م�ـــــــــــــــــــــــ���ً�ا ف

                                                                                                                                                           
أن تجذب الدم من أعلى الرأس وأسفل البدن لمكان مركب من شعبة من الباسلیق وشعبة من القیفال، وأما العرق القیفال فمنفعة فصده أنھ 

، تحقیق و ٣٠، التصریف لمن عجز عن التألیف، المقالة )خلف بن عباس(الزھراوى . الدم من الرأس وینفع في أمراض العینین یجذب
وما بعدھا؛  ٥٦٤، ص٢٠٠٩دراسة دمحم یاسر زكور، تدقیق لغوى دمحم ھاشم زكور، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، 

الشیخ عبد القادر نور الدین، باریس،  - رجوزة في الطب، نشرھا بالعربیة و ترجمھا بالفرنسیة جان جابيالحسین بن عبد هللا بن سینا، األ
  .وما بعدھا ٥٠؛ أبو الفداء دمحم عزت، أسرار العالج بالحجامة و الفصد، ص٩٥- ٩٤، ص١٩٥٦

فعند التعریف . العامة أیًضا ل لقد استخدمھویبدو أن عملیة الفصد كانت من األسالیب المتبعة التي لم تقتصر على األمراء فحسب، ب 
أبو داود (ابن جلجل . بالطبیب ابن ملوكة النصراني ذكر أنھ كان یفصد العروق، وكان على باب داره نحو ثالثین كرسیًا لقعود الناس

؛ ٩٧، ص١٩٨٥ة، بیروت، ، طبقات األطباء و الحكماء، تحقیق فؤاد سید، مؤسسة الرسالة، الطبقة الثانی)سلیمان بن حسان األندلسي
، عیون األنباء في طبقات األطباء، )موفق الدین أبى العباس أحمد بن القاسم بن خلیفھ بن یونس السعدى الخزرجي(ابن أبى أصیبعة 

دراسة (؛ دمحم العربي الخطابي، الطب و األطباء في األندلس اإلسالمیة٤٨٦شرح و تحقیق نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ص
  .٤٦، ص١، ج١٩٨٨، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )تراجم ونصوصو
عادل  - ، الطب النبوي، تعلیق عبد الغنى عبد الخالق)شمس الدین دمحم بن أبى بكر بن أیوب الزرعي الدمشقي(ابن قیم الجوزیة )١(

  .٤٢األزھري، دار الفكر، بیروت، ص
  .١١٨، ص١ابن اآلبار، الحلة السیراء، ج)٢(
وقیل بل بدر بن مولى األمیر الداخل عبد الرحمن بن معاویة، أبوه قرلمان بن .  بن قرلمان بن بدر الكلبى، یكنى أبا عثمانعبید هللا)٣(

بدر مولى عبد الرحمن بن معاویة، كان صاحب طیوره، وممن دخل معھ من المشرق، فاختط بكورة دمشق ضیاًعا ومنازل مع بنى عمھ 
وقدم خدم قرلمان بن بدر األمیر عبد الرحمن بن معاویة، وتصرف . ابنھ عبید هللا بن قرلمان الشاعرالكلبیین من جند دمشق، وورثھا 

وكان عبید هللا ندیًما لولد ابن ابنھ، األمیر عبد الرحمن بن الحكم، مع عبد هللا . وكان مسكن عبید هللا ھذا بجوفى قرطبة. معھ في مغازیھ
ابن حیان، . إال أن ابن الشمر برز علیھ بعلم النجوم. كالھما شاعر محسن، وعالم مفتن. ائھبن الشمر، وكانا مقدمین على جماعة ندم

  .٣٤٤المقتبس، السفر الثاني، ص
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  ـ�اني أن أر� حاضـــــــــــــــــــــــــــــــــً�اوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  جـــــــــــــــــ�ا م�ـــــــــــــى ت�ــــــــــــــــ�  الــــــــــــــــ�ر�  ��ــــــــــــــ��  

ــــــــــــــــــــــــــ� عــــــــــــــــــــــــــــــــاث�   ـــــــــــــــــــــــــان�ع� العـــــــــــــــــــــــــــــــــ��ة مــــــ   ف

  

ــــــــــــــــــــــ�د   ــــــــــــــــــــــ�  لقــــــ ـــــــــــــــــــــه أن�ــــ ــــــــــــــــــــــ�ت عل�   عـــ

ــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــ�  یـــــــــــــــــــــ�ل     و امـــــــــــــــــــــ��  �إصــــفادىعً�ـــــــــ

  

ـــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــ�ب و ال�عــــــــــــــــــ�   ـــــــــــــــــــل أهـــــ   )١(���ـــــ

  
 آث� م�" بـ  م�قًعا في أسفلها األب�ات به�ه ال�ح�� ع�� م��األ �ق�ل فل� ذل� م� ال�غ� وعلى

  ". ال��م م� ���ه فل��ض ال���ع

 ق�اره، ع� إلث�ائه م�ه م�اولة في ج�ی�ة شع��ة أب�ات ك�ا�ة عاود بل ی�أس ل� اب�ق�ل�ان ل��

  . )٢(��لة األم�� له فأم� م�ها ال��ج� األب�ات ه�ه أت� و�الفعل

�ه أنه في ف��ة م�ض األم�� ع�� ال�ح�� ل� �عه�ب����� أم�ر ال�ولة الب�ه وم� ال��ی� �اإلشارة إل

و ر��ا ی�جع  - ��ا أش�نا - األم�� دمحم أو جعله ولّ�ا للعه� م�ل�ا فعل أب�ه األم�� ال��� ال���ي م� ق�ل 

 ب� ذل� إلى ال��اع على ��سى اإلمارة ب�� �ل م� اب��ه دمحم ب� ع�� ال�ح�� و أخ�ه األم�� ع�� هللا

ل����� أم�ر ال�ولة في أوقات  )٤(؛و ل�ل� ل�أ األم�� ع�� ال�ح�� إلى ف�اه ال�ع�وف ب��� الف�ى)٣(��وب

م�ضه، ح�ى إن ن�� الف�ى أص�ح ه� ال��ب� ل���ن الق�� في �ل أزمة و علة األم�� ع�� ال�ح�� ب� 

                                                 
مجھول، أخبار مجموعة في فتح األندلس و ذكر أمرائھا و الحروب الواقعة بینھم، تحقیق إبراھیم األبیاري، الطبعة األولى، دار ) ١٩(

 .١١٨، ص١؛ ابن اآلبار، الحلة، ج١٢٥، ص١٩٨١القاھرة،  - ي، لبنانالمصر - الكتاب اللبناني
 .١١٩، ص١؛ ابن اآلبار، الحلة، ج١٢٦مجھول، أخبار مجموعة، ص)٢(
لمزید من المعلومات عن طروب راجع راویة عبد الحمید شافع، المرأة في المجتمع األندلسي من الفتح اإلسالمي لألندلس حتى ) ٢١(

وما  ١٠١، ص٢٠٠٦، الطبعة األولى، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، )م١٠٣١- ٧١١ /ه٤٢٢- ٩٢(سقوط قرطبة 
، )من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة بقرطبة(راجع كذلك السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارھم في األندلس . بعدھا

  .٢٣٤مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ص
الفتیان المنتقین الذین خصاھم األمیر الحكم الربضي من أبناء الناس األحرار الذین تعبدوا لیستخدمھم داخل قصره، كان نصر من )٤(

وإلیھ تنسب منیة نصر األثیر . أما أبوه فھو أبو الشمول من أسالمة أھل الذمة من أھل قرمونة، وكان موتھ قبیل مھلك نصر ابنھ بأیام
بیروت،  - ن، المقتبس من أنباء أھل األندلس، تحقیق محمود على مكى، دار الكتاب العربي، لبنانابن حیا. وھي أحد أرباض قرطبة

م بعدما نجح نصر في المھمة التي أوكلت إلیھ بالتصدي إلحدى ٨٤٤/ه٢٣٠ولقد أخذ نجم نصر في الصعود منذ عام . ١٥، ص١٩٧٣
من إحراز النصر وإلحاق الھزیمة بالنورمان، ومنذ ذلك الحین  غزوات النورمان بغرب األندلس بمساعدة عیسى بن شھید، حتى تمكنا

ابن سعید المغربي، المغرب في حلى . سیطر على مقالید األمور واستفحل أمره حتى صار مرھوب الجانب من األكابر والخاصة
  .١٧١؛ حمدي عبد المنعم، تاریخ وحضارة المغرب واألندلس، ص٤٩، ص١المغرب، ج
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�� ال�ح��، و ق� ت�لى ذل� ال���، ��ا أن ��ل ف��ة م�ض األم�� ق� جعل�ه ی���أ على سل�ات األم�� ع

  .ع� ال��ا�ة)١(في ع�له لع��ى ب� شه��

وق� ت�ت� على ��ل ف��ة م�ض األم�� ع�� ال�ح�� األوس�  واح��ا�ه ع� ال�اس الع�ی� م� اآلثار 

ال�ي �ان لها عالقة ب����� أم�ر ال�ولة، فاس�غل ن�� ��ل ف��ة م�ض األم�� ع�� ال�ح�� و قام ����ه 

ع� األع�ال م� دون رأ� األم��؛ وم� ذل� ح���ا قام �ع�ل ع��ى ب� شه�� ع� م��� بل قام ب��ف�� �

ال��ا�ة وأق�ه على خ�ة ال�زارة وتقل�� ع�� ال�ح�� ب� رس�� ال��ا�ة ب�ًال م�ه م� دون ال�ج�ع لألم�� ع�� 

الق�ام  ال�ح�� في أم� جلل م�ل ذل�، واس��� ال�ضع على ه�ا ال�ال ح�ى ت��� األم�� ع�� ال�ح�� م�

م� عل�ه�أخ� في اس�ع�اض ال�زراء،ف�� ال�ع�وف أن األم�� ع�� ال�ح�� األوس� أول م� رت� اخ�الف 

ف�خل ع��ى في ج�عه� و ل�� تق�م ع�� ال�ح�� ب� رس�� عل�ه�   )٢(ال�زراء إلى الق��، وال��ل� في ال�أ�

س��عاء ن�� و �ل� م�ه أن �ق�م و ه� ما اس����ه األم�� ع�� ال�ح�� ال�� ����د خ�وج ال�زراء قام �ا

تف��ً�ا ع� ع�ل ع��ى ب� شه�� ع� ال��ا�ة و تق��� ع�� ال�ح�� ب� رس��، ول�ى ی���� ن�� م� 

ال��وج م� ه�ا ال�أزق ادعى أنه أث�اء م�ض األم�� ع�� ال�ح�� األوس� �ل� م�ه ع�ل ع��ى ب� شه�� 

�� وص��ه له إال أن األم�� ع�� ال�ح�� ���ه و أن�� و ت�ل�ه ع�� ال�ح�� ب� رس�� ب�ًال م�ه، و أنه قام ب��ف

عل�ه فعل�ه و اس��ا� غ�ً�ا م�ه و ع�فه و �اد أن �ف�� �ه غ�� أنه عفا ع�ه و أعاد األم�ر إلى ساب� 

  .)٣(عه�ها

ولعل ع�م معاق�ة األم�� له ���ل صارم جعله ال ی�ت� ع� ف��ه، بل حاول ال��ل� م� األم�� 

صاب األم�� م� ال�ع�ر �ال��ض أو ال�ع�ات ال���ة و دس ال�� له ب�ًال م� نف�ه و لق� اس�غل ما أ

إع�ائه ال�واء، وحاول أن ی��ل� م� األم�� ع�� ال�ح�� األوس� و ذل� �ع� أن ت�الف مع ��وب 

                                                 
د إلى واحدة من أكبر األسر ذات الشأن الكبیر في األندلس، ویذكر أن جدھم كان مولى معاویة بن مروان بن ینتسب عیسى بن شھی)١(

تولى في عھد األمیر الحكم الربضي الوزارة وأظھر فیھ كفاءة حتى أوصى األمیر الحكم ابنھ عبد الرحمن األوسط بأن یستوزره، . الحكم
-٢١٨(ي المظالم وتطبیق األحكام وتولى خطة الخیل، وتولى الحجابة في الفترة من ولم یقتصر على ذلك فحسب بل تولى النظر ف

انظر كذلك ابن القوطیة . ٤٤٧- ٢٦، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة . واشتھر بالحلم والوقار والحصافة) م٨٥٧- ٨٤٤/ ه٢٤٣
یھا أحد أكرم من عیسى بن شھید غایة، وال أكرم الذي وصفھ بقولھ لم یختلف أحد من شیوخ األندلس في أنھ ما خدم ملوك بن أمیة ف

؛ حمدي عبد المنعم، تاریخ ٢٧٥، ص١؛ عنان، دولة اإلسالم، ج٨٨ابن القوطیة، تاریخ افتتاح األندلس، ص. اصطناًعا، وال أدعى لذمتھ
  .١٧١وحضارة األندلس، ص

  .٧٧ابن القوطیة، تاریخ افتتاح األندلس، ص)٢(
؛ حمدي عبد المنعم، تاریخ وحضارة ٢٧٥، ص١؛ عنان، دولة اإلسالم في األندلس، ج٢٧، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة )٣(

  .١٧١األندلس، ص
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ح��ة األم�� و أم ول�ه ع�� هللا،و ی�جع ال��� في ه�ا ال��الف إلى أن ن�� �ان رافً�ا لف��ة ت�ل�ة 

 خلًفا ألب�ه على األن�ل� ب�ًال م� أخ�ه ع�� هللا ب� ��وب؛ و ل�ل� دب� م�ام�ة لل��ل� م� األم�� دمحم

و ذل� ب�س ال�� له، و ی��و أن األم��  )١(األم�� ع�� ال�ح�� م��غًال في ذل� ال�الة ال��ض�ة لألم��

أن �أتي إل�ه ع�� ال�ح�� �ان �عانى م� اع�الل ج��ه ف�أ� ن�� أن ���غل ه�ه الف�صة و ع�ض عل�ه 

�الً�ا م�ه أن �ع� له مادة سامة ع�ًضا ع� ه�ا ال�واء  )٢(ب�واء م�هل و ذه� إلى ���� �ع�ف �ال��اني

ه�ه ألف دی�ار مع�لة ب�� ی�� ال��� �ال�اجة، و اع�ل لي س�ر : فقال له" ال��هل في مقابل ألف دی�ار

ق�� حاج�ي، ��هللا ألت�اوزن بها ال�ل�ك ال�� ی�نى األجل و �قل� ال�ول،ودع�ي ل��افأت� إن ان

و ی��و أن ال���� ال��اني ت�اه� �الق��ل و ال��افقة على ما أس�� إل�ه ��ًعا في ال��افأة، و . )٣(!"���

، إال أن ال���� أخ�� و )٤(ل��ه على ال�غ� م� ذل� ش�ع في خل� و ت���� ه�ا ال�واء ال��هل ال�ام

وهي إح�� ج�ار� األم�� )٥(ح�� ال��ار�ي و ت�عى ف��س�ب ه�ا ال�ل� الغ��� م� ق�ل ن�� إلى إ

                                                 
؛ رینھرت دوزى، المسلمون في األندلس، ترجمة ١٦٦، ص٦؛ ابن خلدون، العبر، ج٩- ٨، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة )١(

  .٧٩، ص١ج، ١٩٩٨وتعلیق حسن حبشي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
لم تشر المصادر إلى اسمھ ولكنھا اتفقت على أنھ قدم ووفد من المشرق في عصر األمیر عبد الرحمن األوسط، ولكنھ اشتھر في أیام )٢(

األمیر دمحم بن عبد الرحمن األوسط، أدخل األندلس دواًء آلالم البطن والجوف وكان یبیع الجرعة منھ بخمسین دیناًرا، فكان مصدر 
حتى اجتمع خمسة من األطباء وجمعوا خمسین دیناًرا واشتروا منھ جرعة من ذلك الدواء، وانفرد كل واحد منھم . سب أموالھرزقھ، وك

قد : ثم نھضوا إلى الحرانى، وقالوا لھ. ثم اجتمعوا واتفقوا على ما حدسوه وكتبوا ذلك. بجزء یشمھ ویذوقھ و یكتب ما تأدى إلیھ بحسھ
لذي انفردت بھ، ونحن  أطباء، اشترینا منك جرعة فإن یكن ما تأدى إلینا حقًا فقد أصبنا، و إال أشركنا في علمھ، نفعك هللا بھذا الدواء ا

ما عدیتم من أدویتھ دواء، و لكن لم تصیبوا تعدیل أوزانھ، و ھو الدواء المعروف بالمغیث الكبیر، فأشركھم : فاستعرض كتابھم و قال
: ویقال إنھ وجد صفة دواء، فیھ یؤخذ من الثفاء بمقدار معین، فلم یعرف ما ھو الثفاء فأتى إلیھ فقیل لھ. في علمھ و عرف حینئذ باألندلس

قالوا لھ ھذا الحرف، ) الخردل(فلما أخذھا، أخرج إلیھم الحرف. بعشرة دنانیر: قیل لھ بكم زنة درھمین منھ؟ قال. نعم: عندك الثفاء؟ فقال
عین العقار، إنما بعت منكم تفسیر االسم، و لقد بنى مسجدًا نسب إلیھ و عرف بمسجد الحرانى و یقع  لم أبع منكم: ونحن نعرفھ، قال لھم

انظر . ٤٨٦؛ ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص٩٥- ٩٤ابن جلجل، طبقات األطباء، ص. بالقرب من مسجد القمري وھناك كانت داره
ار العلماء بأخبار الحكماء، علق علیھ و وضع حواشیھ إبراھیم شمس الدین، ، أخب)جمال الدین أبى الحسن على بن یوسف(كذلك القفطي 

؛ دمحم العربي الخطابي، األغذیة و األدویة عند مؤلفي الغرب ٢٦٩، ص٢٠٠٥لبنان،  - الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت
  .١٢، ص١٩٩٠اإلسالمي مدخل و نصوص، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 

  .٩، ص١٩٧٣المقتبس، طبعة ابن حیان، )٣(
كانت األمراض االمتالئیة إما أن تكون دمویة وإما صفراویة وإما بلغمیة وإما سوداویة فإن كانت دمویة فشفاؤھا في إخراج الدم، )٤(

الحجامة والفصد، أبو الفداء دمحم عزت، أسرار العالج ب. وإن كانت من األقسام الثالثة الباقیة فشفاؤھا اإلسھال الذي یلیق بكل خلط منھا
  .١٧ص

فجر عرفھا البعض باسم فخر من جواري األمیر عبد الرحمن األوسط، لھا مسجد رفیع على أمھات المساجد بقرطبة وھي أم ابنھ )٥(
تحقیق عبد  ، التكملة لكتاب الصلة،)أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن أبى بكر القضاعي البلنسي(ابن اآلبار . بشر أبى الولید األدیب الشاعر

  .٢٤٢، ص٤، ج١٩٩٥لبنان،  - السالم الھراس، دار الفكر، بیروت
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ع�� ال�ح�� ��ا ی�ب�ه ن�� الف�ى مع إح�� ثقات قه�ماناتها �الً�ا م�ها أن ت��ر األم�� م� ش�ب ال�واء 

  .)١(ال�� س�ف �أتي �ه إل�ه ن��

ء إل�ه وفي أث�اء ذل� �ان األم�� ع�� ال�ح�� ب� ال��� یلح على ن�� ف�اه أن ���ع �إرسال ال�وا

���� ف��ر و ضعف �ع���ه �ان م� عادته اس���امه، و �ان ه�ا ال�واء دواًء م�هًال ف�ارع ن�� 

�اس�ع�ال ال��اني �الً�ا م�ه س�عة االن�هاء م� ال�����ة ال��ف� عل�ها، ��ا �ل� ن�� م� األم�� ع�� 

و ه�  )٢(لف��ل م� ع�وقهال�ح�� أن یه�ئ مع�ته لل�واء ف�ل� م�ه أن ��لى مع�ته ل���ن أسهل ل��وج ا

ما س�ف ی�د� إلى وفاته في ال��م ال�الي ل���ه، ل�� األم�� ع�� ال�ح�� �ان� ق� بلغ� إلى م�امعه 

ال��ام�ة ال�ي ����ها ن��، وفي ال��م ال���د و �ع�ما أح�� ن�� ال�واء تفاجأ ب�ف� األم�� ع�� 

أصاب�ه في ل�ل�ه، وجعل�ه غ�� قادر على ت�اول ال�ح�� ت�اول ه�ا ال�واء وش��ه، وذل� �ع�ما تعلل ب�ع�ة 

ه�ا ال�واء ال��هل، ول�� ال�فاجأة األك�� ل��� �ان� ح���ا أص� األم�� ع�� ال�ح�� على جعله ���ب 

ه�ه ال�����ة ال�ي اج�ه� في �ل�ها آمً�ا إ�اه ب�ل�،وعلى ال�غ� م� م�اولة ن�� ال��وج م� ه�ا ال�أزق 

ر س�� ض�ورة ش�ب ال�واء ب�� ی��ه ت�ف�ً�ا ألوام� األم��، ث� خ�ج م��ًعا إلى فإنه ل� ��� أمامه أ� اخ��ا

ت��اًقا )٣(ب��ه وأرسل إلى ال���� ال��اني م�اوًال إنقاذ نف�ه فأشار عل�ه ال���� ���ورة ش�ب ل�� ال�اع�

/ ه٣٦٢له�ا ال�� و ل�� ال�ق� ل� ��هله ���ًال ح�ى ت�فى على إث� ال��، و ذل� في شع�ان م� س�ة 

  .)٤(م٨٥١ف��ای�

م، و �ال� م�تها ٨٤٩/ه٢٣٥ولق� أصاب األم�� ع�� ال�ح�� ال��ض وأنه��ه العلة م�� عام 

عل�ه، وعلى ال�غ� م� اج�هاد األ��اء في م�اولة عالجه و ال��اس شفائه فإنه� ف�ل�ا و�ل ما اس��اع�ا 

م� االش��اد عل�ه في أوقات فعله ه� جعل أع�اض ال��ض تقل في �ع� األح�ان، و ل��ه� ل� ���ع�ه 

و��ف ل�ا اب� ح�ان ��ف أن ال��ض اش�� على ال�ل�فة ع�� ال�ح�� األوس� م�ا أد� إلى . أخ�� 

                                                 
؛ حمدي عبد ١٦٦، ص٤؛ ابن خلدون، العبر، ج١٠، ص١٩٧٣؛ ابن حیان، المقتبس، طبعة ٩١ابن القوطیة، افتتاح األندلس، ص)١(

  .١٧١المنعم، تاریخ وحضارة المغرب واألندلس، ص
  .١٥٢، ص١ابن سینا، القانون، ج عن بروتوكول تناول ھذا المسھل انظر)٢(
ابن قیم الجوزیة، . لطیف معتدل، مطلق للبطن، مرطب للبدن الیابس، نافع من قروح الحلق، والسعال الیابس، ونفث الدم: لبن الماعز)٣(

  .٣٠٠الطب النبوي، ص
سعید المغربي، المغرب في حلى ؛ ابن ١١- ١٠، ص١٩٧٣؛ ابن حیان، المقتبس، طبعة ٩١ابن القوطیة، تاریخ افتتاح األندلس، ص)٤(

  .١٦٦، ص٤؛ ابن خلدون، العبر، ج٤٩، ص١المغرب، ج
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ولق� اخ�� خ�مه ال���ان م� أهل الق�� . اح��ا�ه ع� ال�اس ق�ل م�ته ل��ة ال تقل ع� ثالث س��ات

���� ذل� م�ه جً�ا وأص���ا ذو� ح��ة ���م�ه ورعای�ه في ف��ة م�ضه وعل�ه ال���لة ه�ه ح�ى تق���ا 

  .)١(ل��ه وتف�دوا �قل�ه و ب��ب�� أم�ره

وم� ال��اقف ال��ث�ة ال�ي ی���ها اب� ح�ان في ف��ة م�ض األم�� ع�� ال�ح�� األوس�  س�اله ل�ع�� 

خ�مه ال�اص سع�ون الف�ى ال���� م��ل�ًفا �ه لل��وج م� غ�ف�ه رغ�ة م�ه في االس���اع ���ء ال��� 

لق� اش�ق� أن أعای� : " ��الق ���ه ل��افات �ع��ة، و ذل� �ع� أن ح�م ���� ال��ض م� ذل� قائًال و 

ض�ء ال�ن�ا وف��ة األرض، إذ ق� ح��� ع� ال��وج إل�ها، فلعل�ي أعل� م�ق�ة ��اف� ���� ف�ها فأت�لى 

م��ع�ًفا إ�اه� ش�ة ، و���و م� ه�ا ال�ل� له� "�ال��� إلى ����ها، وج��ي م��ع، فهل س��ل إلى ذل�

ما أصا�ه م� ���ة و ضعف ���� ال��ض، و���و م� ه�ا أنه �ان م��ً�ا ال �ق�ر على ال���ة �لً�ا، 

األم� ال�� ت�ل� م�ه� إع�اد ما أش�ه ���فة س��ً�ا م� ال���ران م� أس�ة ال�الفة، وذل� �ع�ما ت� ���ته 

ة ت����ا م� ح�له على أع�اقه�، ح�� صع�وا فأجل��ه ف�قه و�ه�ه ال���ق )٢(�ف�اش خف�ف م��� �ال���

، و لق� القى خ�مه م�قة )٣(�ه إلى العّل�ة وهي ش�فة �ان� م� ب��ان األم�� نف�ه و ت�ل على �اب ال��ان

ث� ه���ا ��ل�، فعان�ا ذل� م�ات ���ق�ن " ك���ة في م�اولة تأم�� م�ل�ه و وضعه ���ل ثاب� و آم� 

ئ�ة ح�ى اس��� له� ذل� ��ا أرادوه، وأم��ا على األم�� ال�قة ف�ه، ف�ضع�ا �ه األم�� في تعار�ج درجه ال�ا

األم�� ع�� ال�ح�� ع�� ذل� ف�ق ذل� الف�اش، وش�وه م� جهاته، واس��ثق�ا م� اض��ا�ه، وصع�وا �ه 

  .    )٤("ه�ًنا ح�ى ص��وه �أعلى تل� العّل�ة، فأجل��ه ص�رها، و أدن�ه إلى ال�اب األوس� م�ها

�ه ه�ا عای� و أش�ف م� عّل��ه على ص��اء ال��� ال�اقعة أمام �اب الق�� وثارت �ه وفي م�ل

 )١(��ا تأمل م��� نه� ال�اد� ال���� )٥(ال���ن ح�ى س�ح ب���ه ف�ها، ح�� ت�لع إلى ر��ة الق��ان�ة

                                                 
  .٥٠، ص١؛ ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج١٠٨- ١٠٧، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة )١(
  .١٨، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة )٢(
عرف ھذا الباب أیًضا بباب السطح . ١٩، ص١٩٧٣یان، المقتبس، طبعةابن ح. وھو أحد األبواب القبلیة لقصر اإلمارة بقرطبة)٣(

المشرف أو السدة، ألن باب الجنان ھذا كان یقع بدوره على الوادي، كما عرف أیًضا باسم رابع ھو باب الوادى مما یدل على أن ھذه 
بد العزیز سالم، قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس، السید ع. األسماء كلھا أسماء مختلفة لباب واحد ھو الباب القبلي المطل على الوادي

  ١٩٢، ص١مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندریة، ج
  .٢٠- ١٩، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة)٤(
شھاب الدین أبو عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الحموي الرومي (یاقوت الحموي . قریة من قرى قرطبة): La Campina(القنبانیة)٥(

اعتمدت علیھا قرطبة في الزراعة، ومن أھم محاصیلھا . ٤٠٢، ص٤، ج١٩٨٤جم البلدان، دار صادر، بیروت، ، مع)البغدادي
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ه ول�� ذل� م���ًعا ل���ة ال�ف� ذهاً�ا و��اً�ا، ولق� اس��اح� نف� ال�ل�فة إلى ه�ا ال��ان فان��ح ص�ر 

ف��� بل �ل� م�ه� أن ��ل��ا ح�له ل���أن� به� �الً�ا م�ه� أن �ق�م�ا �ال��ی� وال�الم ح�له في �ل 

. ما ی��ل��ن �ه في أحادی�ه� العاد�ة معلًال و مف�ً�ا له�  ذل� ب�غ��ه في االن�غال ع�ا �قاس�ه م� عل�ه

  .ال���� ���اه� ال��اةوهي حالة ت��� ال���� ح���ا ���ل �ه ال��ض وذل� رغ�ة في 

ولق� ق�ى األم�� ع�� ال�ح�� األوس� أك�� نهاره في تل� العّل�ة وه� م��أن� ���ال��ه� 

وص���ه� ح�ى اق��ب ال��اء ف�ل��ا م�ه ض�ورة ال��ول، ول�� ب���ا ه� ی�ه�أ لل��ول إذ وقع� ع��ه على 

في م���رها، ول�� ما اس��عى ان��اه ال���اء ال�اقعة أمام الق�� و�ان بها في ذل� ال�ق� ق��ع ی�عى 

" ما �ال ه�ه الغ�� مه�لة وال راعى لها؟: "ال�ل�فة أنه ل� یل�� وج�د راع ���قها وه� ما جعله ��أله� قائًال 

و ی��و أن ه�ا ال��ال ش� ان��اهه� فأخ�وا في ال��ق�� و ال����� في الق��ع ح�ى الح��ا وج�د راع�ها 

���ح في فيء و ی�اق�ها م� �ع��، ف�ا �ان م� ال�ل�فة إال أن أجه� �ال��اء ��ل� �الق�ب م�ها و ل��ه م�

وددت و هللا أن أك�ن م�ان ذل� " ح�ى اب�ل� ل���ه م���ً�ا ل� �ان م�ان ه�ا ال�اعي مع�ً�ا ع� ذل� �ق�له

ار و ث� أخ� في االس�غف" ال�اعي، وال أن�� ف��ا ن��� م� ال�ن�ا و ال أتقل� م� أم�ر ال�اس ما تقل�ت

  .      )٢(ال�عاء إلى هللا ���ً�ا و ن�ل�ا �ه إلى مهاده

وه� ما ی�ضح ��ف أن ال��ض وصع���ه جعل�ه ی���ى أن ی�ول ع�ه �ل ما ��ل� وأص�ح م��هى 

  .أمله ه� أن ���ح في م�ل ما ��ل� ه�ا ال�اعي ال����

� األم�� ب���� ���� وم� الغ��� أنه ق�ل وفاة األم�� ع�� ال�ح�� األوس� ب��� أر�عة أ�ام شع

جعله ه� وم� ح�له ��ع�ون أنه في ���قه إلى ال�فاء ال�ام، ف�ل� م� خ�مه أن ی�� ت�ه�� ال��ام له 

. )٣(ول�� ذل� ف��� بل لق� ح�ث�ه نف�ه �ال��وج في ن�هة مع ع�اله. ح�� قام ���� شع�ه واالس���ام

  .وه� ما �ع�ف ����ة ال��ت

                                                                                                                                                         
انظر كذلك ابن حیان، المقتبس، السفر . ٢٩٢السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارھم، ص.الزراعیة الزیتون وزراعة الفواكھ

  .٥٥٣الثاني، ص
والربض الجنوبي، أضیفت إلى القصر في عھد األمیر عبد الرحمن األوسط الذي اتخذ القصور كان للقصر مطالت على النھر )١(

أبو (انظر كذلك اإلدریسي . ١٨٩، ص١السید عبد العزیز سالم، قرطبة حاضرة الخالفة، ج. والمتنزھات، وجلب إلیھا المیاه من الجبال
  .٥٣٧، ص٢٠٠٢في اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدینیة،  عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن إدریس، نزھة المشتاق

  .٢٠، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة )٢(
  .٢٠، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة )٣(
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ألم�� ع�� ال�ح�� األوس� فق� �ل� في اس��عاء حاج�ه ع��ى ب� أما ع� ال��م األخ�� في ح�اة ا

شه�� وأخ��ه أن عل�ه أخ�ت في ال�وال وأنه في ���قه إلى ال�فاء وأنه ��ع� �أنه في غا�ة ال��ا� �الً�ا 

م�ه االس�ع�اد لل��وج في ن�هة وذل� رغ�ة م�ه في ال��و�ح ع� نف�ه، ول�� ذل� ف��� بل �ان� ل��ه 

��ع له رداء م� أف�� األن�اع ��ا �ل� ل�اج�ه ع��ى ب� شه�� قل���ة م� ن�ع ال��ب رغ�ة في أن �

نف�ه، ول�� ال��ا��� أوض��ا له م�� صع��ة أن ی�� االن�هاء م� تف��ل ه�ه ال�ال�� في ی�م واح� ق�ل 

ل�هار وقام ع��ى ب� شه�� ���اولة ته�ئة األم�� ع�� ال�ح�� األوس� ح�ى انق�ى ا. ال��وج ل��هة الغ�

في ذل� ح�ى ال�اعات األخ��ة ال�ي حان� �ع� أن قام األم�� ��الة ال�غ�ب ف��ث� له االن��اسة و 

، وت��ر ذل� أك�� م� م�ة ح�ى )١(ارت�ت عل�ه عل�ه وشع� �الغ��ان ف�ل� ��ً�ا وأخ� في ال�ق�� دًما ���ً�ا

م� ر��ع  ٣في  )٢(ل ف��ة م�ضهلف� أنفاسه األخ��ة وه� ما جعل وفاته على الف�اءة على ال�غ� م� �� 

وم� ع�ائ� الق�ر أن �ف� في ال��ب نف�ه ال�� �ان ی���ى أن . م٨٥٢م� س����� ٢٣/ ه٢٣٨ال�انى

 . )٣(ی�ت��ه ی�م الغ� في ال��هة 

 م٨٨٨-٨٨٦/ ه٢٧٥-٢٧٣(األم�� ال���ر ب� دمحم:(  

ج� ب�جهه آثار ع�� وصف اب� األث�� لألم�� ال���ر م� ح�� صفاته ال��ل�ة ذ�� أنه �ان ی� 

، و ل� ت�ل ف��ة ح�� األم�� ال���ر ألك�� م� عام�� و ه� ما أثار ال���ك ح�ل وفاته؛ )٤(ل��ض ال��ر� 

، و�ع� إلى ق���ة في )٥(و ل�ل� زع��ا أن ال���ر اع�ل ل��� أر�ع�� ی�ًما م� م�ازل�ه ع�� ب� حف��ن 

                                                 
  .٤٧٤، ص٢انظر ابن سینا، القانون في الطب، ج. عن أسباب التقیؤ دًما)١(
  .١٠٨، ص١٩٧٣ابن حیان، المقتبس، طبعة )٢(
  .١٦٧، ص٤؛ ابن خلدون، العبر، ج٢٢، ص١٩٧٣السابق، طبعة ابن حیان، المصدر )٣(
، الكامل في التاریخ، دار )عز الدین أبو الحسن على بن أبى الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني(ابن األثیر)٤(

  .٣٢١، ص١سالم، ج؛ عنان، دولة اإل١١٣، ص٢؛ ابن عذارى، البیان المغرب، ج٣٥٦، ص٦، ج١٩٧٩صادر، بیروت، 
البدن المستعد للجدري ھو الحار الرطب و الكدر الرطوبة خاصة، و القلیل إخراج الدم بالفصد، و أكثر ما :Smallpox)(الجدري 

یعرض الجدري یعرض للصبیان ثم للشبان، تقل عروضھ للمشایخ إال ألسباب قویة و في بلدان شدیدة الحر والرطوبة، وعروضھ في 
أما عن عالمات ظھور الجدري فقد یتقدم . ، و عروضھ في الربیع أكثر عروضھ في الشتاء و بعد الربیع في آخر الخریفالبدان الیابسة

ظھور الجدري وجع الظھر، واحتكاك أنف وفزع في النوم، ونخس شدید في العضاء وثقل عام وحمرة في لون الوجھ والعین ودمع 
صوت وغلط ریق و ثقل رأس و صداع وجفوف فم وكرب ووجع في الحلق واشتعال وكثرة تمط وتثاؤب مع ضیق نفس وبحة 

وإذا ظھر الجدري أورث حكة، ثم تظھر أشیاء كرؤوس اإلبر . والصدر، وارتعاش رجل عند االستلقاء ومیل إلیھ، ومع ذلك حمى مطبقة
  .٩٢، ص٣نا، القانون، جابن سی.جاروسیة، ثم تخرج وتمتلئ مدة ثم تتقرح ثم تصیر خشكریشة مختلفة األلوان ثم تسقط

وكان أول من دخل اإلسالم منھا . عمر بن حفصون ینتسب إلى أسرة فقیرة، تدعى انحدارھا من أصل نبیل قوطي یدعى ألفونسو)٥(
مستقًرا لھ ) مالقة(واتخذ من ریة . جعفر والد جد عمر بن حفصون في عھد األمیر الحكم الربضى، وجمع حولھ عددًا كبیًرا من المولدین

 .   إذ استطاع فرض سیطرتھ على المناطق الواقعة بین مدینتي رندة غربًا ومالقة شرقًا، واتخذ من حصن ببشتر بجبل ریة حاضرة لھ
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�ان� وفاته ی�م ال��� ل��ف شه� صف� و . أمان أخ�ه دمحم اب�ه إن ات�ل م�ضه فل�ا وصله مات ال���ر

والی�ه ن�� س�ة وأح� ع�� شهً�ا وع��ة أ�ام وع��ه ح��ها ن�� س�  ،ف�ان�)١(م٨٨٨ی�ن�� ٢/ ه ٢٧٥س�ة 

و��ه� ال�ع� أخا ال���ر األم�� ع�� هللا ب� دمحم �أنه وراء ق�ل ال���ر على أس�ار . )٢(وأر�ع�� س�ة

فاح�ال عل�ه ل�ا ف��ه �الع���، و أو�أ عل�ه ح�اًما أو ����ه م��غًال م�ضه و اع�الل ص��ه  )٣(ب����

 . )٤(ف�� ال���ع ال�� ف��ه �ه

ولق� انف�د اب� الق���ة ب��� ال��� ال�� قام ��� األم�� ال���ر؛ أال وه� ف�اه م���ر وال�� قام 

م�� ع�� هللا ��� الق�� ال�����م في ج�ح الف��،و ل�� ذل� ف��� بل و ی�ه� أ�ً�ا إلى أن أخاه األ

ل� ��� له ی� أو دور ف��ا ح�ث، و ی�ه� إلى أن ال��� ال�� دفع ه�ا الف�ى إلى الق�ام به�ا ال��م إن�ا 

و . جاء م� تلقاء نف�ه، وذل� �ع�ما ه�ده ال���ر �العقاب ����د الع�دة إلى ق���ة ���� تق���ه في أدائه

                                                                                                                                                         
Philip K Hitti, History of Arabs, Macmillan Press, London- NewYork, 1973, p518.   

، )لسان الدین أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن سعید(بن الخطیب؛ انظر كذلك ا١٠٦ - ١٠٥- ١٠٤، ص٢ابن عذارى، البیان المغرب، ج
لبنان، بدون تاریخ، - أعمال األعالم فیمن بویع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، تحقیق سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت

؛ ١٧٠امعیة، اإلسكندریة، بدون تاریخ، ص؛ أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب واألندلس، مؤسسة الثقافة الج٣٤- ٣١، ص ٢ج
؛ لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا اإلسالمیة من ١٩٠، ص١٩٩٩حمدي عبد المنعم حسین، المغرب واألندلس، دار المعرفة الجامعیة، 

عبد الظاھر السید  - على إبراھیم المنوني - ، ترجمة على عبد الرؤوف البمبي)م١٠٣١- ٧١١(القرطبیة =  =الفتح حتى سقوط الخالفة
  .                    ٢٤٤عبد هللا، مراجعة صالح فضل، المجلس األعلى للثقافة، الطبعة الثالثة، ص

ھـ ٢٧٣ - ٢٣٨(وقد توالى على ھذه الثورة أربعة من أمراء بنى أمیة أخفقوا في القضاء علیھا، وھم األمیر دمحم بن عبد الرحمن األوسط 
حتى وفاتھ سنة ) م٩١٢ - ٨٨٨/ ھـ٣٠٠ - ٢٧٥(، وعبد هللا )م٨٨٨-  ٨٨٦/ ھـ ٢٧٥- ٢٧٣( ، وولده المنذر )م٨٨٦ - ٨٥٢/ 

  .م في عھد الناصر٩١٧/ھـ٣٠٥
؛ حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب واألندلس، ٢٥ - ٢٣، ص٢؛ ابن الخطیب، أعمال األعالم، ج١٠٦، ص٢ابن عذارى، البیان، ج

ادة كحیلة، القطوف الدواني في التاریخ اإلسبانى، الھیئة المصریة العامة ؛ عب٣٤٩، ص٢٠٠٠الطبعة الخامسة، دار الرشاد، القاھرة، 
  .٨٠، ص٢٠١١للكتاب،الطبعة الثانیة، 

Lévi Provençal(E), Histoire de l'Espagne Musulmane – La Conquête et l'Emirat Hispano- 
Umaiyade(710- 912), Tome Premier, Paris, Leiden, 1950, p301-309. 

؛ عنان، ١٧٠، ص٤؛ ابن خلدون، العبر، ج١١٨- ١١٤، ص٢؛ ابن عذارى، البیان، ج٢٦، ص٢ابن الخطیب، أعمال األعالم، ج)١(
  .٣٢٠، ص١دولة اإلسالم، ج

 لبنان، - ، العقد الفرید، تحقیق عبد المجید الترجیني، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت)أحمد بن دمحم األندلسي(ابن عبد ربھ )٢(
  .١١٩- ١١٤، ص٢؛ ابن عذارى، البیان، ج٣٥٦، ص٦؛ ابن األثیر، الكامل، ج٢٣٧، ص٥، ج١٩٨٣

وھو حصن تزل عنھ األبصار فكیف األقدام : حصن منیع بینھ وبین قرطبة ثمانون میًال، وصفھا الحمیري بقولھ: Bobastroببشتر )٣(
كھ الداخل الخفیف، وطریقھ عند الطلوع والھبوط على النھر، على صخرة صماء منقطعة لھا بابان، ویتوصل إلى أعالھا من شعب یسل

وأعلى الصخرة سھلة مربعة ذات میاه كثیرة، یقطع الحجر فینبعث الماء العذب وتنبط فیھا اآلبار بأیسر عمل وكد، وحصن ببشتر كان 
ما حولھ كثیر المیاه واألشجار والثمار ولھذا الحصن قرى كثیرة وحصون خطیرة، و. قاعدة العجم، كثیر الدیارات والكنائس والدوامیس
  .٧٩الحمیري، الروض المعطار، ص. والكروم وشجر التین وأصناف الفواكھ والزیتون

، ٢؛ ابن الخطیب، أعمال األعالم، ج٥٤، ص١؛ ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج٩٢، ص٣ابن حیان، المقتبس، ج)٤(
  .٣٢٠، ص١؛ عنان، دولة اإلسالم، ج١٤٧ص ،١؛ دوزي، المسلمون في األندلس، ج٢٧ص
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�ام ال���ر �ع�ل�ة الف�� و قام ��� الق�� ی��و أن ال��ف س��� على ه�ا الف�ى ال�� اس�غل ف�صة ق

  .)١(ال�����م م�ا أد� إلى م�ته

 م٩١٢- ٨٨٨/ ه٣٠٠- ٢٧٥(األم�� ع�� هللا ب� دمحم:(  

ولق� اس��� ت��د ع�� ب� حف��ن في عه� األم�� ع�� هللا في م�اولة الس�غالل ف��ات م�ض 

وعلى ال�غ� م� . � وق�ل م� �هاألم�� ع�� هللا في ال�غل� على ال���ن ال�ي ت�ل على م�ی�ة ب���

م�ض األم�� فإنه ����د أن بلغه ه�ا األم� سارع إلى إرسال اب�ه أ�اًنا في ح�الت س���ة م��ال�ة لل��ل م� 

. )٢(اب� حف��ن وذل� في س��ات ثالث وأر�ع وخ�� وث�ان��، م�ا ض�� ال��اق على ع�� ب� حف��ن 

  . ب� دمحمول� ت�� ال��ادر إلى ���عة م�ض األم�� ع�� هللا

 م٩٦١-٩١٢/ ه٣٥٠- ٣٠٠(ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص�:(  

تع�ض لألم�اض ال�ي ) ال�اص� ل�ی� هللا(أخ�ت ال��ادر م�� ع�� األم�� ع�� ال�ح�� ب� دمحم

تع�ض لها ال�ل�فة و ال���� ال�� أش�ف على عالجه؛ فلق� تع�ض ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� لل�عاناة 

، و على ال�غ� م� ق�ام األ��اء ب�صف العالج له فل� ��ف ت�اًما، و �ل �عانى  )٣(م� أل� ش�ی� في أذنه

ال�� ل� ��� ) ٤(م� آالم األذن؛ و ل�ل� ن��ه ���ع في �ل� و اس��عاء وز��ه و ����ه ���ى ب� إس�اق

فأص�ر  )٥( م٣٢٤/٩٣٥م�ج�ًدا في ذل� ال�ق� �ق���ة، و إن�ا �ان في مه�ة ع����ة ب��ل��س في عام 

ل�فة أوام�ه �أن ی�سل في �ل�ه على الف�ر، و ع��ما بلغ� ه�ه األن�اء ���ى ب� إس�اق ق�ر س�عة ال�

الع�دة إلى ق���ة، و ی��و أنه أصا�ه �ع� القل� ف�اول مع�فة ه�ا ال�ل� على ه�ا ال�جه م� ال��عة 

                                                 
  .١٥٦، ص٢؛ ابن عذارى، البیان، ج١١٤ابن القوطیة، تاریخ افتتاح األندلس، ص)١(
  .٣٣، ص٢ابن الخطیب، أعمال األعالم، ج)٢(
  .٢٢٢، ص٢عن أمراض األذن انظر ابن سینا، القانون في الطب،ج)٣(
الضبي، بغیة الملتمس، . الطب، فبرع فیھ، وذكر بھ ولھ كتب نافعة یعتمد علیھایحیى بن إسحاق الوزیر أدیب فاضل، غلب علیھ علم )٤(

بصیًرا بالعالج صانعًا بیده، كان في صدر دولة الخلیفة عبد الرحمن الناصر الذي استوزره وولى على الوالیات والعماالت، . ٤٩٨ص
ویتطلع على الكرائم والخدم، . فة الناصر وكان ینزلھ منزلة الثقةوكان قائدًا على بطلیوس زمنًا، وكان لھ مكانة ومنزلة كبیرة لدى الخلی

ابن جلجل، طبقات األطباء، . كان قد أسلم وأما أبوه فكان نصرانیًا. ألف في الطب كتابًا یشتمل على خمسة أسفار ذھب فیھا مذھب الروم
لھ بالحواشي األب لویس شیخو الیسوعیي، المطبعة ، طبقات األمم، نشره وذی)أبو القاسم صاعد بن أحمد(؛ ابن صاعد األندلسي ١٠٠ص

؛ ابن أبى أصیبعة، عیون ٢٦٩الحكماء، ص==؛ القفطي، أخبار العلماء بأخبار٧٨، ص١٩١٢الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیین، بیروت 
  ؛ ٤٨، ص١؛ دمحم العربي الخطابي، الطب واألطباء في األندلس،ج٤٨٨األنباء، ص

Donald Campbell, Arabian Medicine and its influence on the middle ages, London, 1926,Vol1,p95.  
؛ سحر السید عبد العزیز سالم، تاریخ بطلیوس اإلسالمیة وغرب األندلس في العصر ٣٨١ابن حیان، المقتبس، الجزء الخامس، ص)٥(

  .٣٣٨، ص١اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ج
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��، و أنه ل� ی��ح فأخ��ه ال�س�ل �ال��ض ال�� أصاب أذن ال�ل�فة و �اآلالم ال�ي �عانى م�ها له�ا ال�

فل�ا عل� ���ى ب� إس�اق ب�ل� سارع �الع�دة إلى ق���ة . أح� م�� عه� إل�ه� م� األ��اء في عالجه

: ول��ه ع�ج في ���� ع�دته على �ع� أدی�ة ال��ار� وسأل ع� عال� ه�ال� ف�ج� رجًال م�ً�ا ف�أله

. ج في اس���ام دم ال��ام ال�ار�أن العال: هل ع��ك م� ت���ة ل�جع األذن؟ فأجا�ه ال��خ ال�اه�

و����د وص�له إلى الق�� ح�ى ش�ع ���ى ب� إس�اق في عالج ع�� ال�ح�� ال�اص� به�ه ال�صفة 

  .)١(ل��في ت�اًما

و���و م� ه�ه ال�ادثة أن ���ى ب� إس�اق �ان م� األ��اء ال�ی� ی���ع�ن ب�قة ال�ل�فة ع�� 

م�ف�� في عالج ال�اص� رضى هللا ) وصفة(وله نادر: "هال�ح�� ال�اص�، و��ضح ل�ا اب� جل�ل ذل� �ق�ل

و م� األم�اض األخ�� ال�ي تع�ض لها ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص�  رم� أصاب ع���ه ف��ل� . )٢("ع�ه

، ال�� عال�ه ع�  )٤(و ق� ت�� معال��ه على ی� ال���� أب� ��� سل��ان ب� �اج )٣(مع ح��ة  وان�فاخ

دو�ة ���ع�ل �ال��ه� للع��، و���و أن ه�ا ال��ع م� ال�واء ل� ��� مع�وًفا ���� ش�اة  وه� ن�ع م� األ

  . )٥(م� ق�ل ألنه �ل� م�ه ت����ة ال�واء �ع� ذل� إال أنه رف� أن ��ل�ها على أح�

و���و أن ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� قام �الف�� م�ات ع�ی�ة، و �ان لع�ل�ة الف�� ه�ه  �ق�س 

�ه االح�فال ال�غ�� ال�� ُی��� ف�ه ال�ع�، و م� ذل� �ع� األب�ات ال�ي أن��ها و �ان ی�� ف�ها ما ��

                                                 
  .٤٨٨؛ ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص١٠١طباء، صابن جلجل، طبقات األ)١(
  .١٠١ابن جلجل، طبقات األطباء، ص)٢(
ویصیب العین لعدة أسباب منھا األتربة أو الدخان أو ارتفاع درجات حرارة الجو مما یؤدى إلى إحساس المریض بأن عینیھ مملوءة )٣(

الفاتر لغسیل العینیین ثم یتم تقطیرھا أو وضع قطرة فیھا من مكوناتھا  بالرمل أو بوخز فیھما؛ وللعالج كان یتم استخدام ماء الورد
، التصریف لما عجز عن )خلف بن عباس(لمزید من المعلومات عن أمراض الرمد الزھراوي . الحضض وبذر السفرجل وماء الورد

ابن سینا، . ١٦٦- ١٦٥، ص٢٠٠٤كویت،التألیف، المقالة الثانیة، تحقیق صبحیي محمود حمامیي، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي،ال
  . ١٦٧، ص٢القانون في الطب، ج

أبو بكر سلیمان بن عبد الملك بن باج أو تاج خدم الخلیفة عبد الرحمن الناصر، وعمل بالطب، وكان طبیًبا نبیًال، ولى قضاء شذونة )٤(
تنفس الذى یبدو أنھ كان یعانى منھ لفترة حتى م، ولقد نجح في معالجة صاحب البرید شنیف من ضیق ال٩٤٤/ه٣٣٣والجزیرة وسبتة عام

أنھ كان قلیًال ما یقوم بتركیب األدویة، و لھ نوادر في الطب =  = أعیاه المرض، كما كان یعالج وجع الخاصرة بحب من حینھ، إال
  .٤٨٨نباء، ص؛ ابن أبى أصیبعة، عیون األ١٠٣- ١٠٢ابن جلجل، طبقات األطباء، ص. محفوظة في البلد كثیرة، و كان أدیبًا

  .٤٨٩؛ ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص١٠٢ابن جلجل، طبقات األطباء، ص)٥(
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في ف�اد لل�ل�فة ال�اص� �ق��ه ���ی�ة ال�ه�اء، و ی��و أنه  )١(أب� ع��ان ع��� هللا ب� ���ى ب� إدر��

  :كان أول ف�اد له بها أول ان�قاله للق�� ال��ی�، و في ذل� �ق�ل

  ال�ــــــــــــــــــــــــــ�م تع�ــــــــــــــــــــــــــ�ف الق�ــــــــــــــــــــــــــ�ر �أســــــــــــــــــــــــــ�ها

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ�رها     لهاللهــــــــــــــــــــــــــــــــا ول���ــــــــــــــــــــــــــــــــها ول�

ــــــــــــــــــــــــى أعالمهــــــــــــــــــــــــا                لل��ــــــــــــــــــــــــ�ف ال�ــــــــــــــــــــــــ�في عل

  

  �ــــــــــــــــــــإزاء ����هـــــــــــــــــــــا و م�لـــــــــــــــــــــع ف��هـــــــــــــــــــــا  

  ع�قــــــــــــــــــــ� �ــــــــــــــــــــه ر�ــــــــــــــــــــا ال��ــــــــــــــــــــارم و ال�ــــــــــــــــــــ��  

  

  ف�ـــــــــــــــــــــأرج األفــــــــــــــــــــــ� الق�ـــــــــــــــــــــي ب��ــــــــــــــــــــــ�ها  

  أســــــــــــــــــــــ� ال�الفــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــ�اله  

  

  �ف�ـــــــــــــــــا ال�الفـــــــــــــــــة قاصـــــــــــــــــً�ا و ��ـــــــــــــــــ�رها  

  ف�أن�ـــــــــــــــــــــــــــا انف�ـــــــــــــــــــــــــــ� الع��ـــــــــــــــــــــــــــ� �ف�ـــــــــــــــــــــــــــ�ه  

  

  )٢(ال�الد �ع��ها ف��� على وجه  

وم� غ��� ما ���ى ع� ال�ل�فة ال�اص� أنه أراد الف��، فقع� �ال�ه� في ال��ل� ال���� ال���ف   

�أعلى م�ی��ه ال�ه�اء، و اس��عى ال���� ل�ل�، وأخ� ال���� اآللة وج� ی� ال�اص�، ف����ا ه� ��ل� إذ 

  :ف�ع� على إناء ذه� �ال��ل�، و أن�� )٣(أ�ل زرزور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    الفاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ� رفًق

  

  �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم�� ال��م���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  إن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تف�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ع�ًقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

  ف�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه م��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العال���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

وجعل ���ر ذل� ال��ة تل� األخ��، و لق� القى ه�ا الفعل اس���اف ال�ل�فة ال�اص� غا�ة   

االس���اف، وس� �ه غا�ة ال��ور، وع��ما اس�ف�� ع� صاح� ه�ه الف��ة وال�� قام ب�عل�� ال�رزور أن 

                                                 
عبید هللا بن یحیى بن إدریس یكنى أبا عثمان من أھل قرطبة؛ كان متفننًا في ضروب العلم، و كان الشعر أشھر أدواتھ، وكان عالًما )١(

ولى الوزارة فما زادتھ ھذه الخطط الرفیعة إال تواضعًا وفضًال، وكان یؤذن في  متواضعًا شریفًا بنفسھ و بسلفھ، ولى أحكام الشرطة ثم
  .٢٥١ابن الفرضي، تاریخ علماء األندلس، ص. م٩٦٣نوفمبر/ه٣٥٢توفى في ذي القعدة سنة . مسجده و ھو وزیر

م، السفر الخامس، ١٩٧٩الرباط، مدرید، ابن حیان، المقتبس، نشر شالمنتیا وآخرین، المعھد األسباني العربي للثقافة كلیة اآلداب ب)٢(
  .٤٥- ٤٤ص

ھو أحد الطیور المألوفة والتي تعود إلى فصیلة الجواثم، ویعد طائر الزرزور من أكثر الطیور االجتماعیة، والتي : طائر الزرزور)٣(
ینتشر في فصل  تتمیز بجھاز صوتي متطور إلنتاج صوت عذب جمیل، ویشكل مجموعة واسعة من النغمات واألصوات المختلفة

ویمتلك مھارة كبیرة في الطیران یتمتع بلون بنى شاحب ومنقار أصفر زاٍه، ویعد . الشتاء والخریف بكثرة على شكل مجموعات كبیرة
كریستوفر برنز، موسوعة الطیور المصورة، ترجمة عدنان . في أوربا==من الطیور ذات األحجام المتوسطة وینتشر طائر الزرزور

  .ومن ھذا التعریف یبدو أن المقصود بھذا الطائر ھو أحد أنواع الببغاوات. ٢٩، ص١٩٩٧األولى، لبنان،  یازجى، الطبعة
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هي ال�ي ص�ع� ذل�، وأع�ته وأهل�ه له�ا  )١(�ا الع�ل، جاءت اإلجا�ة �أن ال���ة ال���� م�جان�ق�م به

  . )٢(األم�، ف�ا �ان م� ال�ل�فة ال�اص� إال أن وه� لها ن�� ثالث�� ألف دی�ار

و�ق�� اإلشارة إلى أن ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� �ان ���� م� ش�ب األن���ن ال�� �ان واحً�ا 

�و�ات ال�ف�لة له وذل� ل�ا له م� ف�ائ� ج�ة، و���� ل�ا اب� جل�ل أن �ّال م� ال������ أص�غ م� ال��

  .)٥(�ان له�ا دور ���� في جعل ال�اص� �ألف ش�ب األن���ن  )٤(وع��ان ب� أبى ع�� )٣(ب� ���ى

�هى ال�قة و���د ل�ا اب� ع�ار� تار�خ اب��اء علة ال�ل�فة ال�اص� ال�ي أودت ���اته في ال�ها�ة ���

م، و ٩٦٠أب��ل  ١٣/ ه٣٤٩ف���دها �����ف نهار ی�م األر�عاء إلح�� ع��ة ل�لة خل� م� صف� لعام 

��ق� أم�� ال��م��� :"ل�� ذل� ف��� فلق� حاول أ�ً�ا وصف ما أصاب ال�ل�فة م� ب�د ش�ی� �ق�له

� ت�ال� األ��اء على ، وعلى ال�غ� م"ال�اص� عل�ه ال�ع�ة م� ال��ح ال�اردة، فأرجف �ه، وخ�ف عل�ه

م�اوالت معال��ه ح�ى ت���� و ل� ���ل ���� ، فق� اس�ع�ى عل�ه� أم� عل�ه ول�ل� أخ� في 

                                                 
مرجانأم ولده وولى عھده الحكم المستنصر با� كانت من السریات المفضالت لفضل أدب ورشاقة حركة یستحسنھا الناصر عرفت )١(

من احتالل مكانة حرتھ القرشیة فاطمة بنت أخي جده المنذر بن دمحم التي كانت تتمتع بالسیدة الكبرى، تمكنت مرجان بما تملكتھ من دھاء 
بمكانة كبیرة نظًرا لقربتھا، و لكن على الرغم من كل ذلك تمكنت بالحیلة من سلب فاطمة منزلتھا عند الخلیفة الناصر لدین هللا و ھجره 

وما بعدھا؛ حمدي عبد  ٧، ص٥ابن حیان، المقتبس، ج. ملكت زمام قیادتھ واستحوذت على قلبھ و لم تزل مكانتھا تزید عنده حتى. لھا
  .٣١٧المنعم، تاریخ وحضارة المغرب واألندلس، ص

عبد الحفیظ  - إبراھیم األبیاري- ؛ أزھار الریاض في أخبار عیاض، ضبط وتحقیق مصطفى السقا٣٦٠، ص١المقري، نفح الطیب، ج)٢(
؛ حمدي عبد ٢٦٥، ص٢، ج١٩٧٨لمشترك بین المملكة المغربیة دولة اإلمارات العربیة،شلبي، صندوق إحیاء التراث اإلسالمي ا

  .٣١٩المنعم، تاریخ و حضارة المغرب و األندلس، ص
كان متقدًما في صناعة الطب، خدم بھ عبد الرحمن الناصر، وكان شیًخا وسیًما بھیًا وكان مقبول الشھادة في قعدد العدول، وكان ذا )٣(

؛ ابن أبى أصیبعة،عیون ١٠٨ابن جلجل، طبقات األطباء، ص. عظًما عند الروساء وكان سكنھ بقرب مسجد طاھرحرمة وجاه، م
  .٤٩١األنباء، ص

كان من المتطببین المستظرفین وخدم الخلیفة عبد الرحمن الناصر بالطب، وكان یصلھ ویحضره مجالس راحتھ، كان مسكنھ بشبالر )٤(
بًا نبیًال، و عالًما فاھًما، و لھ في الطب تألیف كالكناش؛ و قد كف بصره و توفى سنة وھي إحدى ضواحي قرطبة و كان طبی

  .٤٨٦ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص. ٩٨ابن جلجل، طبقات األطباء، ص. م٩٣٢/ه٣٢٠
  =٩٨ابن جلجل، طبقات األطباء، ص)٥(

وأجود أنواعھ الذي . شًرا أشبھ ما یكون بالنخالة قوى الرائحةأجود ما یكون منھ ما كان حدیثًا كبیر الحجم ألنھ یقشر ق: األنیسون= 
أما عن فوائد ھذا النبات فأنفع ما في ھذا النبات بذره، وھو بذر حریف مر . ، ویأتي من بعده األنیسون المصري)كریت(بجزیرة قریطى

ذلك ھو أیًضا في اإلسخان فھو بھذا السبب مدر حتى إنھ في حرارتھ قریب من األدویة المحرقة وھو من التجفیف في الدرجة الثالثة، وك
للبول، والعرق كما أنھ یذھب انتفاخات البطن ومسكن لألوجاع، مقطع للعطش إذا شرب، كما أنھ منھض لشھوة الجماع، ولیس ذلك 

. نھ یعدل مخرج النفسفحسب بل ذھب إلى أنھ ینفع من السدد العارضة في الكبد والطحال المتولدة من الرطوبات، ومن فوائده األخرى أ
 أما ابن سینا فلقد ذھب إلى أبعد من ذلك حینما ذھب إلى أن من فوائده أنھ ینفع في تھیج الوجھ وورم األطراف ویفتح سدد الكبد والمثانة

لدین أبى دمحم ضیاء ا(ابن البیطارلمزید من المعلومات راجع . والكلى، كما أنھ یقطع العطش البلغمي وال سیما إذ عقد منھ شراب بالسكر
، ١، ج١٩٩٢لبنان،  - ، الجامع لمفردات األدویة واألغذیة، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، بیروت)عبد هللا بن أحمد األندلسي المالقي

  . ٨٢ص
Lois N. Magner, A History of Medicine, Tyler &Francis, Boca Raton, 2005, p129. 
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االح��اب ع� ال�اس ول� ی�����ا س�� م� ت�ف�ف األع�اض ع�ه، ح�ى ت��� م� القع�د ل�اص�ه في 

اب� ع�ار� للف� ت��� أن الع�� األول م� ج�اد� األولى م� العام نف�ه، ول�� م� ال�اضح م� اس���ام 

ال�ل�فة ل� ����ع القع�د س�� ��ع��ة �الغة، ول�� على ال�غ� م� ذل� فلق� اس���� ال�ق���ن م�ه �ال��� 

و أنه في ���قه لل�فاء، إال أن ه�ه العلة �ل� م�اح�ة له ح�ى م�ته و�ن �ان� تقل في �ع� األح�ان 

م���ف / ه٣٥٠ال�الي في ص�ر رم�ان لعام  و ت��� في أح�ان أخ��  إلى أن ق�ى ن��ه في العام

  )١(في ال�اد�ة وال��ع�� م� ع��ه . م٩٦١س�����

والب� ه�ا م� اإلشارة إال أن ال�ل�فة ال�اص� ح���ا �ان ���ض أو ��ع� �أ� وع�ة أو ���قه ال��اث 

إال ���اواتها ل� ��� �ق�� إال ع�� م�جان وال ���ضه غ��ها وال ���� إال إلى عالجها وال ����ه ال�احة 

  . )٢(ورفقها

 م٩٧٦-٩٦١/ه٣٦٦-٣٥٠(ال�ل�فة ال��� ال������:(  

ت�لى ال��� ال������ ال�الفة و ه� في ال�ام�ة و األر�ع�� م� ع��ه وه� ما �ع�ى أنه �ان في 

، )٣(س� مع�ض ف�ها ل���� م� األم�اض؛ و ل�ل� اس�عان ال�ل�فة ال��� ال������ �ع�د ���� م� األ��اء

م�انة دون غ��ه�ا م�� �ان ی�ج� م�  )٤(ل�ل م� أح�� وع�� اب�ي ی�ن� ب� أح�� ال��انىل�� �ان 

و م�ا ی�ل على ع�م مق�رة ال�ل�فة ال��� ال������ االس�غ�اء ع�ه�ا أنه . األ��اء في ذل� ال�ق�

/ ه٣٥٢م ال�ي اس���ت ل��� عام ح�ى ٩٦٢/ ه٣٥١اص���ه�ا معه في ح�لة ش�� أش���� س�ة 

� الع�دة أس��ه�ا ���ی�ة ال�ه�اء ل���نا على مق��ة م�ه إذا ما تع�ض أل� عارض م�ضى، و م، و ع�٩٦٣

 )٥(�ل ال�ضع على ه�ا ال�ال ح�ى وفاة ال���� ع�� �علة في مع�ته ل���قى �ع� ذل� أخ�ه أح��

                                                 
  .٤٥٩، ٢؛ عنان، دولة اإلسالم، ج٢٣٢- ٢٢٣، ص٢ابن عذارى، البیان، ج)١(
  .٣١٨؛ حمدي عبد المنعم، تاریخ وحضارة المغرب واألندلس، ص١٣، ص٥ابن حیان، المقتبس، ج)٢(
من ھؤالء أحمد بن حكیم بن حفصون وأبو بكر أحمد بن جابر، و أبو عبد هللا الملك الثقفي، و ھارون بن موسى األشبوني، و دمحم بن )٣(

  . ٤٩٢ابن ابى أصیبعة، عیون األنباء،ص. عذري وغیرھمعبدون الجبلي ال
م لیقیما ھناك نحو عشر سنوات، دخال بغداد وقرءا فیھا على ثابت بن سنان بن ٩٤١/ ه٣٣٠رحال إلى المشرق في دولة الناصر سنة )٤(

ابن . ة الخلیفة المستنصرثابت بن قرة الصابئ كتب جالینوس وخدما ابن وصیف في عمل علل العین، و عادا إلى األندلس في دول
  . ٤٨٧؛ ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص١١٢جلجل، طبقات األطباء، ص

كان رجال حلیًما، صحیح العقل، عالًما بما شاھد عالجھ ورآه عیانًا بالمشرق، وكان ألكن اللسان، رديء الخط ال یقیم ھجاء حروف )٥(
كان لدیھ نحو اثنى عشر صبیًا من . شربة والمعجونات، ومعالًجا لما وقف علیھكتابھ، وكان بصیًرا باألدویة المفردة، وصانعًا لأل

الصقالبة لطبیخ األشربة، و صناعة المعجونات بین یدیھ، و كان یعطى منھا من احتاج من المساكین والمرضى و ذلك بعد أن استأذن 
نفیسة، ولھ بقرطبة آثار في ذلك، وكان یواسى بعلمھ الصدیق  كما كان یداوى العین مداواة. الخلیفة الحكم المستنصر الذى أباح لھ ذلك

وتولى في عھد الخلیفة ھشام المؤید با� خطة الشرطة . والجار والمساكین والضعفاء، وتولى إقامة خزانة بالقصر للطب لم یكن مثلھا
؛ ١١٣ابن جلجل، طبقات األطباء، ص. دیناروعلة اإلسھال، وخلف ما قیمتھ أزید من مائة ألف ) السوداویة(والسوق، مات بحمى الربع
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ا م���لً�ا فأم� �أن ی��قل إلى ق��ه ���ی�ة ال�ه�اء؛ و ذل� ل�ا وج� ف�ه م� ل��ف ال��ل ع��ه، ه�

�إالضافة إلى ��نه أم�ً�ا م�ت�ً�ا و ه� ما �ان س�ً�ا في جعله ���ً�ا خاًصا �العائلة ف�ان ��العه على 

  .   )١(الع�ال و ال��ائ�

ه�ا إلى جان� أن وج�ده �الق�� �ان في غا�ة األه��ة �ال���ة لل�ل�فة ال��� ال������؛ وذل� 

�� نه�ه في األكل، و ل���ة ما �ان ی��اوله م� �عام �� )٢(ألن ال�ل�فة �ان ���ً�ا ما �عانى م� ال���ة

ولق� وف� ال���� أح�� في ص�اعة ه�ا ال�واء ل�رجة أنه ق� . ال�ادة الع���ة )٣(ف�ان ���ع له ال��ارش�ات

  . )٤(أفاد ����ه ماًال ���ً�ا و حق� م�اس� ����ة

وه� ال�لل  )٥(ب�ه �الفالجأما ع� ب�ا�ة م�ض ال�ل�فة ال��� ال������ األخ�� فلق� عانى م� إصا

فق� ح�د . ال��في، و���و أن ت�عات ال��ض ق� أجه�ت عل�ه �ع� ذل� �عام�� �ع�ما أل�مه ال��ض الف�اش

م، ف��� ذل� ال��م ل� ٩٧٤د����� ١/ه٣٦٤ر��ع األول عام  ١٢اب� ح�ان اب��اء ه�ه العلة ب��م االث��� 

�� ش�ة ه�ه العلة ال�ي ت���� في اح��ا�ه ع� ج��ع ����ع ال�ل�فة ال�ه�ر لل�ع�ة و ه� ما ی�ل على م

ال�اس، ح�ى أخ� ال�اس في ال�عاء له وه� ما حال دون ق�امه �أ� ن�ا� ��ال شه��� ف�ان ال ���ف�� 

م�ها وال ی��ح ف�اشه، ول� �ق�� على ال�ه�ر إال في ی�م ال��عة آلخ� ل�لة م� ر��ع اآلخ� م� العام نف�ه 

ل�عه� إل�ه ب����� أم�ر ال�ولة في ف��ة  )٦(ال�ز�� جعف� ب� ع��ان ال���فيح���ا ت��� م� اس�ق�ال 

                                                                                                                                                         
؛ آنخل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر األندلسي، نقلھ عن اإلسبانیة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة ٤٨٧ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص

  .٤٦٥، ص١٩٥٥الدینیة، القاھرة، 
؛ دمحم ٤٦٤؛ بالنثیا، تاریخ الفكر األندلسي، ص٤٨٧؛ ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص١١٣ابن جلجل، طبقات األطباء، ص)١(

  .٤١، ص١العربیالخطابي، الطب واألطباء في األندلس، ج
إذا كثرت المادة في البدن وفسد بصرف الطبع فیھا، مثل االستكثار من الحمام وخصوًصا بعد الطعام و موانع التحلیل، مثل الدعة و )٢(

ابن . مأكول و المشروب و سوء التدبیر، أما من داخل فھو مثل ضعف القوة الھائمة فال یھضمترك الریاضة و االستفراغ و الترفھ في ال
  .١٥٢، ص١سینا، القانون، ج

الجوارشنات كلمة فارسیة تعنى الھاضم، وھي عبارة عن دواء أو تركیبة عذبة الطعم طیبة الرائحة یتم سحقھا بعنایة وال یتم طرحھا )٣(
أما عن . یذكر أنھا تحتوي على عدة أنواع وأصناف من المعجونات. ن البھارات العطریة المعجونة بالعسلعلى النار، أغلب مكوناتھا م

دمحم العربي الخطابي، األغذیة . استخداماتھا فتستخدم في إصالح المعدة واألطعمة وتحلیل الریاح، لم تكن معروفة لدى الیونانیین أو القبط
  ؛٥٠٠، ٤٩٨واألدویة، ص

Nancy G.Siraisi, Medieval and early Renaissance medicine. An introduction to Knowledge and 
practice, University of Chicago Press, Chicago,1990. 

  .٤٨٧ابن أبى أصیبعة، عیون األنباء، ص)٤(
المقري، نفح الطیب،  ؛٢٥١ - ٢٥٩، ص٢؛ ابن عذارى، البیان، ج١٨٧، ص١ابن سعید المغربى، المغرب في حلى المغرب، ج)٥(
  .٣٩٦، ص١ج
أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي صعد نجمھ وظھر بشكل ملحوظ في عھد الحكم المستنصر، ویرجع ذلك إلى العالقة )٦(

وذلك بسبب كون والد جعفر وھو عثمان بن نصر معلم األمیر، وقد أواله ھذا األمیر . الشخصیة والصداقة التي كانت تربط بینھما
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م�ضه دون �ق�ة رجال ال�ولة، ولق� ت�لى ال�ز�� م���ل�ة ت���� أم�ر ال�الد في أث�اء ف��ة م�ض ال�ل�فة 

ل� ك�ا ت�اصل أ�ً�ا في ه�ا ال��م مع أكاب� الف��ان ال�قال�ة و ه� ما جعله� ������ون ب�. )١(ال���

خ�ً�ا؛ ح�� أخ�وا في ن�� ه�ا ال��� ال�ار على ال�اس و���وه� �ق�ب شفاء ال�ل�فة، ��ا اس�ق�ل�ا أف�اًجا 

م� ال�اس لل�ه��ة ��ا أنع� هللا عل�ه، وأخ� ال�ع�اء في ن�� أب�ات م� ال�ع� ف�ًحا و اح�فاال �ان�الء ه�ه 

  . )٢(الغ�ة

ه سارع إلى الق�ام �الع�ی� م� األع�ال ال����ة م�ل وم�ا ال ش� ف�ه أن ال�ل�فة ع��ما شع� ب�ن� أجل

ع�� ال�قاب ال�ی� بلغ ع�ده� ن�� مائة رق�ة، و��قاف �ع� أم�اله على تعل�� األ�فال ال���اج�� �ق���ة، 

وعلى ال�غ� م� م�ض ال�ل�فة ال��ی� فإن . )٣(ك�ا قام ��ف� أن�اع ال��ائ� غ�� ال��ع�ة إلى ال��س

م ت��� ال�ل�فة م� ال���ب إلى ٩٧٥أب��ل٦/ ه٣٦٤رج� ٢٠ر، ففي ی�م ال��عة ذل� ل� ���عه م� ال�ه� 

ال���� ال�امع �ال�ه�اء ���اح�ة اب�ه األم�� ه�ام، و �ان� ه�ه أول م�ة ���ج ف�ها ال�ل�فة؛ و ل�ل� 

ف�ل أن ت��ن أول ت���اته إلى ال����، ��ا أخ� في اس�ع�اض �ع� أم�ر ال�غ� مع ال�ز�� القائ� 

و لق� ق�ر ال�ل�فة ال��� ال������  االن�قال م� ق�� ال�ه�اء و ذل� ب�اًء على . )٤(�اص�� غال� ال

، ث� )٥(ن���ة األ��اء له في م�اولة ل�فاد� غل�ة ب�د ال��ل عل�ه ل���ق� في م��ة ناصح و م��ة ال�اع�رة

                                                                                                                                                         
/ ه٣٣٦ھ حتى قبل تولیتھ عرش الخالفة إذ جعلھ أمینھ الخاص قبل أن یقوم بممارسة ضغوطھ حتى تعطى والیة جزیرة میورقة برعایت
وكان المصحفي من أسرة رقیقة الحال من أصل بربري من بربر بلنسیة، وقد عین المصحفي عندما تولى الحكم المستنصر . م٩٤٧

ثم تولى بعد ذلك منصب الحجابة بعدما حظى بثقة الحكم طوال فترة حكمھ، إذ كان یثنى علیھ الوالیة بدرجة وزیر ثم نقل إلى الشرطة 
لكن المنصور دمحم بن أبى عامر قوى علیھ فصرفھ عن . الستقامتھ و حرصھ على عدم إثقال كاھل میزانیة الخالفة بنفقات عدیمة الجدوى

أبو نصر الفتح بن دمحم بن عبید هللا بن (ن المعلومات راجع ابن خاقان، لمزید م. م٩٨٣/ ه٣٧٣الحجابة و وضعھ بالسجن حیث مات عام 
، مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أھل األندلس، دراسة وتحقیق دمحم على شوابكة، الطبعة )خاقان بن عبد هللا القیسي اإلشبیلي

تاریخ إسبانیا اإلسالمیة من الفتح إلى سقوط ؛ لیفي بروفنسال، ١٥٤م، ص١٩٨٣األولى، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر، بیروت، 
مراجعة صالح  - السید عبد الظاھر عبد هللا  - على إبراھیم المنوفي - ، ترجمة على عبد الرؤوف البمبي)م١٠٣١- ٧١١(الخالفة القرطبیة

  . ٥١١، ص٢م، ج؛ عبد هللا عنان، دولة اإلسال٤٣٣، الجزء األول، ص٢٠٠٠فضل، المجلس األعلى للثقافة، الطبعة الثالثة، 
  .٤٣٢، ص١؛ لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا اإلسالمیة، ج٢٥٣، ص٢ابن عذارى، البیان، ج)١(
  ).٣(، )٢(انظر الملحق رقم)٢(
؛ ٢٠٧- ٢٠٦، ص١٩٨٣لبنان، - ابن حیان، المقتبس في أخبار بلد األندلس، تحقیق عبد الرحمن على الحجي، دار الثقافة، بیروت)٣(

  .٤٤٤- ٤٣١، ص١خ إسبانیا اإلسالمیة، جلیفي بروفنسال، تاری

  )١(عن نص ھذا المرسوم انظر ملحق رقم -
؛ حمدي عبد المنعم حسین، المغرب واألندلس، دار المعرفة ٢١١ابن حیان، المقتبس، تحقیق عبد الرحمن على الحجي، ص)٤(

  .٣١٦، ص١٩٩٩الجامعیة، اإلسكندریة، 
تسقى بواسطة ناعورة ترفع لھا المیاه من النھر؛ كانت في بدایة األمر مجرد قطعة تقع عرفت بھذا االسم ألنھا كانت : منیة الناعورة)٥(

على شاطئ نھر الوادي الكبیر، كانت من أمالك شخص یدعى خلیل البیطار حتى اشتراھا منھ األمیر عبد هللا بن دمحم بن عبد الرحمن 
ال أن الخلیفة عبد الرحمن الناصر قد أولى ھذه المنیة اھتماًما كبیًرا م فأمر بإنشاء منیة بھا وأخذ في اإلنفاق علیھا إ٨٦٧/ ه٢٥٣عام 

ویبدو أن الخلیفة اتخذ منھا بعد ذلك مجلسًا .م واتخذ منھا مقًرا إلقامتھ قبل تأسیس مدینة الزھراء٩٢٩/ ه٣١٧حینما انتقل إلیھا في عام
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ح�� أخ� ال��عة له  و ه� عاق� للع�م على تأم�� وال�ة العه� الب�ه ال�فل ه�ام ١ان�قل إلى ق�� ق���ة

م؛ ح�� دعا له�ام في ال���ة و نق� اس�ه على ال��ة و ٩٧٦ف��ای� ٥/ ه٣٦٥في ج�اد� اآلخ�ة س�ة 

  .   )٢(ل� ��ل ال�ق� �ال�ل�فة ال��� ح�ى أص�� �الفالج

و ع��ما رأ� ال��� ما �ه م� علة أصاب�ه �اله�ال و ال�عف ق�ر أن �ق�م ب�ال�ة العه� الب�ه ال�� قام 

���� ال�الء ل���ن وارًثا للع�ش؛ و ذل� رغ�ة م�ه في اال����ان على �ل م� م��� ول�ه و دول�ه  ��لف

م ٩٧٦ال�ام� م� ف��ای�/ ه٣٦٥م� �ع�ه،  و لق� ت� ذل� في حفل مه�� أق�� في غ�ة ج�اد� اآلخ�ة 

 في ق�� ال�الفة و أخ� ال�ز�� ال���ف���ارس فعلً�ا سل�ات ال�صى على الع�ش  أث�اء م�ض

، و ل� ��هل الق�ر ال�ل�فة ال��� ال���� م� ال�ق� �ع� ذل� ف��عان ما ت�فى �ع� ات�ال عل�ه )٣(ال�ل�فة

ث� : "م، و لق� ذ�� اب� خل�ون ذل� قائًال ٩٧٦مارس / ه٣٦٦في ل�لة األح� ل�الث خل�ن م� رم�ان عام 

  .)٥(� م� الع��وه� في ال�اد�ة و ال��� )٤("أصاب� ال��� العلة، فل�م الف�اش إلى أن هل�

  

 م١٠٠٩-٩٧٦/ ه٣٩٩-٣٦٦(ال�ل�فة ه�ام ال���� (  

م، ٩٧٣م���ف ف��ای� /ه٣٦٣أص�� األم�� ه�ام ب� ال��� في م���ف ج�اد� األولى م� عام 

وه� ما أثار خ�ف و قل� ال�ل�فة ال��� ال������ على  )٦(أ� وه� في ال�اسعة م� ع��ه ���ض ال��ر� 

لل�ق�ب م� هللا ل��� على اب�ه �ال�فاء أخ� في ت�ز�ع ال��قات ت��ًعا إلى اب�ه ال�ح��، و في م�اولة م�ه 

هللا، و ی��و أن وفاة اب�ه ال��� جعل�ه في حالة قل� ش�ی� عل�ه، ح�ى إن ه�ه ال�الة أضف� ��اللها على 

ت كل خ�مه و وزرائه ال�ی� أخ�وا في ال��ال ع� حال�ه ال���ة وم�ات��ه لال����ان عل�ه، و لق� اس��� 

/ معاناة األم�� ه�ام م� م�ض ال��ر� ل��ة ح�الى شه� ون�ف، وفي غ�ة شه� رج� م� العام�ف�ه 

م أعل� ال�ل�فة ال��� في م�ل�ه ال�اص �ق�� ال�ه�اء مع وزرائه ع� شفاء اب�ه ه�ام، ٩٧٣أواخ� مارس

                                                                                                                                                         
السید عبد العزیز سالم، قرطبة . لفتنة الكبرى التي حلت باألندلسم أیام ا١٠١٢/ ه٤٠٣ولقد تخربت منیة الناعورة في عام . لشربھ ولھوه

  .٣٠٩؛ حمدي عبد المنعم، تاریخ المغرب واألندلس، ص٢٠٤، ص١حاضرة الخالفة،ج
  ).٤(انظر ملحق رقم)١(
  ٥١٠- ٥٠٩، ص٢عبد هللا عنان، دولة اإلسالم، ج)٢(
  .٤٥١لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا اإلسالمیة، ص)٣(
  .١٨٨، ص٦ون، العبر، جابن خلد)٤(
  .٤٣٣؛ لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا اإلسالمیة، ص٢٥٣، ص٢ابن عذارى، البیان، ج)٥(
  ).٤٤(عن مرض الجدري انظر ھامش رقم )٦(
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راء ��فاء اب�ه ه�ام و���و أن األم�� ه�ام ق� ت� ع�له في ق�� ق���ة ألن ال�ل�فة ال��� ح���ا أبلغ ال�ز 

ذ�� له� أن ال��اب ال�� جاء ���� شفاء األم�� ه�ام م� عل�ه ق� ورد عل�ه� م� م�ان م��عه �ق�� 

ق���ة و��� ی� األم�� ����ه� ف�ه م� ت�ام ال�قاهة م� عل�ه، وأنه ق� اس�عاد عاف��ه وأص�ح ج��ه و���ه 

جل و أخ�وا في ته��ة ال�ل�فة ال��� ��ا م� هللا في أح�� حال، ف�ا �ان م�ه� إال أنه� ح��وا هللا ع� و 

على اب�ه م� شفاء، وتع��ً�ا ع� ش�� ال�ل�فة � وح��ه على سالمة اب�ه ق�ى ال�ل�فة ال��ور ال�ي �ان ق� 

  . )١(عه�ها على نف�ه م�ا �ان س�ً�ا في إسعاد الع�ی� م� ضعفاء ال�اس

الغ��ض وذل� ن�ً�ا لق�ام ال�اج� ال����ر  ولألسف أحا�� ح�اة ال�ل�فة ه�ام ال���� ال���� م�

دمحم ب� أبى عام� �ال��� على ال�ل�فة ه�ام وم�اوالته ال��ع�دة إلخفائه م� على م��ح األح�اث 

ال��اس�ة �ال�ولة، م�ا �ان له أك�� األث� في ع�م وص�ل أخ�ار حال�ه ال��ض�ة أو ال���ة، ث� ق�ام الف��ة 

م م�ا �ان لها ١٠٣١/ ه�٤٢٢ ش���ل ح�ى سق�� ال�الفة األم��ة ال�ي اش�عل� �ع� مق�ل ع�� ال�ح�

  .أك�� األث� في ال����� على ال��اع واألح�اث ال��اس�ة في ال�ولة دون غ��ها

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
  .١٥٢ابن حیان، المقتبس في أخبار بلد األندلس، تحقیق عبد الرحمن على الحجي، ص)١(
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  ال�ات�ة 

  

  غ� األح�اث ال��اس�ة على ذ�� أح�ال ال�لفاء واألم�اء ال���ة وال��ض�ة؛ وال�ل�ل على ذل��

ولة على ی� األم�� ع�� ال�ح�� ال�اخل واب�ه ه�ام وه� �ع� ع�� ال�أس�� ل� أنه في ف��ة ب�اء ال�

ت�� ال��ادر إلى ال�الة ال��ض�ة ال�اصة به�ا، ��ل� األم� �ال���ة لع�� األم�� ع�� هللا ب� 

. ال�� �ع��� ع�� دو�الت ال��ائف األولى) م٩١٢- ٨٨٨/ه٣٠٠- ٢٧٥(دمحم ب� ع�� ال�ح��

��ة األخ��ة م� ع�� ال�ولة ال�ي �ان� مل��ة �االض��ا�ات ل� ی�� ف�ها ه�ا �اإلضافة إلى أن الف

 .اإلشارة م� ق��� أو �ع�� ل��ل ه�ه ال�عل�مات ال���ة ع� حالة األم�اء وال�لفاء

  ل� ��� ی�� ال����ح ��الة األم�� أو ال�ل�فة ال���ة أو األم�اض ال�ي �ان �عاني م�ها ل��نها

أن ت�ق� م� ق�ره أو ت�عل ال������ �ه ���ع�ن في االنق�اض م� األش�اء ال�ي م� ال���� 

 .على ��سي ال���

   في حالة ال�ل�فة ه�ام ال���� ل� نع�ف ع�ه ال���� م� ال�عل�مات؛ وذل� ن�ً�ا لق�ام ال����ر دمحم

 .ب� أبى عام� �ال��� عل�ه وم�اول�ه ع�م ذ�� أ� أخ�ار ع�ه

 تع�ض لها خلفاء ال�ولة األم��ة فى الف��ة م�  ل� ت��� ل�ا ال��ادر أ� م� األم�اض ال�ى

م ١٠٣١/ه٤٢٢م و هى ف��ة الف��ة ال�ى تع�ض� لها ال�ولة ح�ى سق��ها فى  ١٠٠٨/ه٣٩٩

 .ر��ا لق�� ف��ات �ع�ه� و ���ة االض��ا�ات ال��اس�ة ال�ى �غ� على غ��ها األخ�ار األخ�� 

 اس�ة م�ل ق�ار ال��� في ف��ة كان لألم�اض دور في ات�اذ �ع� الق�ارات ذات ال���عة ال��

م�ضه �ال��عة الب�ه األم�� ع�� ال�ح�� ب�ال�ة العه� م� �ع�ه وه� ما زال على ق�� ال��اة، و�ان 

أول أم�� ی��� م�ل ه�ا الق�ار، أو الق�ام ب�ع� األع�ال ال����ة م�ل إسقا� ال�غارم وع�� ال�قاب 

 .  �ا ال�الءوغ��ها م� األع�ال �غ�ض ال�ق�ب إلى هللا ل�فع ه
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  )١(مل��

  ن� ��اب ال�ل�فة ال��� ال������ �إسقا� ال�غارم إلى ال��س

﷽����، أما �ع�، فإن أم�� ال��م��� ل� ی�ل م�� اص�فاه هللا تعالى ل�الف�ه، وارت�اه ل��ل 

م�ره�، م�عاهً�ا ألح�اله�، ساعً�ا ف��ا أمان�ه، و قل�ه أع�اء ب���ه، نا�ً�ا ل���ع ال��ل���، م�امً�ا ع�ه�، مه��ال �أ

ی�فه ع�ه� و��غ� ع��ه� و��خى �اله� و��ل ح�ل ج�اع�ه� و���� الع�ل و األم� ف�ه�، ته�ن عل�ه في ذل� 

رغائ� األم�ال ونف��ات ال�خائ� وجالئل االعالق، ف��ا �ع�د عل�ه� و ی�فع ع�ه�، و ی�عاه� �ع�� ع� م�ال�ه� 

����ة له� م����ة، و نف� ق� ح�اهاهللا عل�ه� رأفة و مألها رح�ة، ال ��غله� دان�ه� غ�� نائ�ة، وج�انح على ال

ع� قاص�ه�، وال حاض�ه� ع� �ادیه�، و ال حاض�ه� ع� �ادیه�، و ال یله�ه ما ��� له م� مل�ه وع� سل�انه 

��عه، و ���� ع�ل له ع� الع�ا�ة �عل� ح� ی�فعه و ت�ه�� �ا�ل  -ت�ارك و تعالى –وعل� أم�ه و ت���� هللا 

ی�ف�ه، و ت�ف�ف مغ�م ی�ج� ث�ا�ه، ف�ان أول ما اس�ق�ل �ه نع�ة هللا في اس��الفه إ�اه� و إك�امه له ���ف أم� 

األمة إل�ه أن أسق� م� ال��ا�ات ال���ق�ة على ال�ع�ة أع�اًدا عى ذو� اإلدراك ح��ها، و شع في العال��� 

أج�ها، م�ا ل� ت�� ال�لفاء، رضى هللا ع�ه�، مع ع��� ف�ائله� و ذ��ها، و أ�قى هللا ع� و جل له ف��ها و 

جل�ل مآث�ه�، ل���� و ال ت��� أنف�ها ع�ه، فهان� عل�ه في ال��لف إلى ر�ه، و اح�ق�ها في اس��الح رع��ه، ث� 

ال���، ل� ���ف ب�ل� وال أق�عه ح�ى وضع ع� ال�ع�ة �ع� قل�ل م�له، وشفعه ���هه، �اذال له ب�ف� م��عة لفعل 

و�اع رح�� ب��� الف�ل، وه�ه أك�� م� ال�ن�ا، �قارض ر�ه ف���� مقارض�ه، و��اج� ف���ح ت�ارته، ف�ل�ا ج�د 

هللا تعالى له ض�ًعا وزاد في مل�ه ت���ً�ا وعلى أع�ائه �ه�ًرا ازداد � تعالى خ��ًعا و��ع��ه اع��اًفا و لف�له عل�ه 

أم�� ال��م��� ل�ا ت�اه�ت آالء هللا تعالى عل�ه و ح�� �الئه ع��ه رأ� أن  ش�ً�ا و إلى م� قل�ه أم�ه إح�اًنا؛ وأن

���د له ال��� و����� م�ه ال���� �إسقا� س�س ج��ع مغ�م ال���د ال�اج� تقاض�ها م�ه� ل��ة أر�ع و س��� و 

ًفا ل���ع ال�عا�ا ثالث�ائة، ت�ف�ًفا ع� رع��ه و�ح�اًنا إلى أهل م�ل��ه و عه� أن ���ن ه�ا االس� ال��ق� م��� 

ل��ع� ع� اح��ال الع�ال و ت��غ ال�ع�ة ال�ع�ة �ه، و ����� في مع�ف�ه العال� و ال�اهل و ال�ق� و ال�اهل، فإذا 

ورد عل�� ��اب أم�� ال��م��� ه�ا فاح�فل في إن�ار ال�اس �أق�ار ع�ل� و ال ی��لفه� م�ه� إال م� ع�ر أح� 

ال��عة ل�فه�ه قاص�ه� و دان�ه�، و ����وا هللا ع� وجل على ما وه� له� ع��، و أم� �ق�اءته عل�ه� أث� صالة 

م� رأفة خل�ف�ه�، و ���� ن�� أمامه� ل�اف�ه�، ف����رون ع�نه �ال��� و���له��نه الع�ن على الق�ام ��قه و اداء 

ن شاء هللا، و ه� مف�ض �اع�ه و ال����ة له، فانه ������ لل�اع�� و���� ال�اك��� وال ���ع أج� ال������، إ

 .  )١(ال���عان

                                                 
  .٢٠٨- ٢٠٧، صابن حیان، المقتبس، تحقیق عبدالرحمن الحجي)١(
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  )٢(مل�� 

  .���اس�ة شفاء ال��� ال������)١(أب�ات شع��ة ل���ى ب� ه�یل

ـــــــــــــا ف�جـــــــــــــة لل�ـــــــــــــادث ال����ـــــــــــــف �  

  

ــــــان و ��ــــــ�فى   ــــــا ال�م ــــــ� به ــــــً�ا �ف�   و�

ـــــــــا   ـــــــــ� حاله ـــــــــل نف   عـــــــــ� ال�ـــــــــ�ور ف�

  

  فــــــــي حــــــــال �عقــــــــ�ب ب�ــــــــ�دة ی�ســــــــف  

  لـــــــ� �ـــــــان ش�ً�ـــــــا لـــــــ� �عـــــــادل ح�ـــــــ�ه  

  

  �ـــــــــــألفح�ـــــــــــ� ال���ـــــــــــع ب�هـــــــــــ�ه ال�  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــالي صـــــــــــــ�رت أ�امه ـــــــــــــ� الل�   ول

  

  م�هـــــــا ل�ـــــــا ات�ـــــــل� بـــــــ�اج  م�ـــــــ�ف  

ــــــــــه   ــــــــــال��� م�ل ــــــــــي الع ــــــــــا ف ــــــــــ�ح ف�   ف

  

  مـــــ� ح�ـــــ� م�قعـــــه الل��ـــــف ال�ل�ـــــف  

  قـــــــ� الحـــــــ� ال�ـــــــ�� ال�ـــــــي أضــــــــ�اؤها  

  

  مــــ� ع�ــــ� شــــ�� فــــي ال��ــــل األشــــ�ف  

  وقــــــــــ� اســـــــــــ�قل� مـــــــــــ�ة �ـــــــــــادت لهـــــــــــا  

  

  ع�ــــــ� ال�ــــــ�اء مــــــع ال�واســــــى ت��فــــــى  

ـــــــــــــة   ـــــــــــــ� اســـــــــــــ��دت ر�عهـــــــــــــا ر��ان   وق

  

ــــــــــ� ت�حــــــــــف   ــــــــــ�ة ل   ذبلــــــــــ� فأ�ــــــــــة بل

  وقـــــــــــــ� اســـــــــــــ�قال� ع�ـــــــــــــ�ة فأقالهــــــــــــــا  

  

  ملـــــــــ� إل�ـــــــــه شـــــــــفاعة ال����ـــــــــ�ف  

ــــــــــا   ــــــــــ� أنه ــــــــــ� اســــــــــ���� دعــــــــــ�ة ل   وق

  

ـــــــف   ـــــــ� ت�ل   فـــــــي العـــــــال��� لف�ـــــــلها ل

ــــــــ��   ــــــــاد ��ــــــــ�� �ال�ــــــــ�اء وال� ــــــــ� �   ق

  

  ��ـــــــــل األشـــــــــ�ة واللهـــــــــي �ـــــــــال�ع�في  

ــــــــة   ــــــــ� ال�ــــــــالمة دول ــــــــى تل   ضــــــــ��� إل

  

  ت��ــــــــ� لع�ــــــــ�  ه�ــــــــامها ال���لــــــــف  

  �ــــــ�� �ال�ه�ــــــ� فــــــي الــــــ�غىقــــــ� �ــــــاد �  

  

  ســـــــ�د ال�عـــــــاف� فـــــــ�ق �ـــــــل م��ـــــــف  

ـــــــــة   ـــــــــاب أم� ـــــــــف مـــــــــ� ل� ـــــــــاب� ال�الئ �  

  

ــــــــــفى     وال��ـــــــــ�قل �عـــــــــ�ه وال���ـــــــــــــــــــــــ

  ع�ف�ــــــ� مــــــ� �ــــــل األذ� و نع�ــــــ� مــــــ�  

  

  )٢(ح�ــــــ� و صــــــ�ف� و ادع لــــــ� �ع�ــــــف  

   

                                                 
  .٢٠٥ابن حیان، المقتبس، تحقیق عبد الرحمن الحجى، ص)١(

یحیى بن ھذیل بن عبد الملك بن ھذیل بن إسماعیل بن نویرة بن إسماعیل بن نویرة بن مالك التمیمى الشاعر من أھل قرطبة، یكنى أبا 
ء قرطبة في عصره، فقد بصره في أواخر عمره م غلبت علیھ صناعة الشعر، و یعد واحد من أشھر شعرا٩١٧/ه٣٠٥بكر، ولد في سنة 

  . ١٩٥ابن الفرضى، تاریخ علماء األندلس، ص. م٩٩٩أكتوبر ٢٧/ه٣٨٩ذى القعدة سنة  ١٣و توفى في 
  .٢٠٦- ٢٠٥ابن حیان، المقتبس، تحقیق عبد الرحمن على الحجى، ص)٢(
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  )٣(مل��

  ة شفاء ال��� ال������ ���اس�)١(أب�ات شع��ة ل�اح� ال���ة ال�س�ى �على ب� أح�� ب� �على

ـــــــــــــــــــــ� ـــــــــــــــــــــى ال��� ـــــــــــــــــــــ� � العل   ال��

  

  قــــــــ� ذهــــــــ� الغــــــــ� وجــــــــاء ال�ــــــــ�ور  

  وابـــــــــــــ�هج الـــــــــــــ�ی� و عـــــــــــــ� الهـــــــــــــ��  

  

  واع�ـــــــــــ�ل ال�لـــــــــــ� وضـــــــــــاء ال�ـــــــــــ�ی�  

ــــــــــــــى ح�ــــــــــــــ�ها   ــــــــــــــ�ن�ا إل   وعــــــــــــــادت ال

  

  وانفــــــــــ�ج ال��ــــــــــ� ال�ل�ــــــــــل ال���ــــــــــ�  

  وان��ـــــــــــف االشــــــــــــفاق عــــــــــــ� أنفــــــــــــ�  

  

  أح�قهـــــــــــا ال�جـــــــــــ� و�ـــــــــــ�ل ال�ف�ـــــــــــ�  

  ونامـــــــــــ� األعـــــــــــ�� مـــــــــــ� �عـــــــــــ� مـــــــــــا  

  

ـــــــــي م�ـــــــــل شـــــــــ���   ـــــــــا ف ـــــــــان ��اًه   ك

  أشــــــــــــــــــ�ق� األرض ب�ــــــــــــــــــ�ه االمــــــــــــــــــام  

  

  واس��ســـــــــق� ف�هـــــــــا ج��ـــــــــع األمـــــــــ�ر  

ـــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــى خلق   وأنعـــــــــــــــــــــــ� هللا عل

  

ـــــــــــا ال�ـــــــــــ��ر   ـــــــــــة �ع�ـــــــــــ� ع�ه   ب�ع�

ـــــــــــــــى أنهـــــــــــــــا   ـــــــــــــــاس عل   اج��ـــــــــــــــع ال�

  

ـــــــ�د� �ال��ـــــــ�ر     قامـــــــ� لهـــــــ� �عـــــــ� ال

  كـــــــــــادت قلــــــــــــ�ب ال�ـــــــــــاس أن ت�تقــــــــــــى  

  

  ُم����ـــــــــــــــ�ات ف��ـــــــــــــــ� ال�ـــــــــــــــ�ور  

  وخ�ـــــــــــــ�ى فـــــــــــــ�ق الـــــــــــــ�� خ�ـــــــــــــها  

  

  د قل�ـــــــــــــى ف�ًحـــــــــــــا أن ���ـــــــــــــ�ف�ـــــــــــــا  

ــــــــــا   ــــــــــي ب�ه   مــــــــــا اع�ــــــــــ� ال��ــــــــــ�� ال�

  

ــــــــــ� ال�ــــــــــاك��� ال��ــــــــــ��   ــــــــــ� الع��   ع�

ــــــــــــ�   ــــــــــــاة أهــــــــــــل األرض أهــــــــــــ�� فل   ح�

  

  �ع�ـــــــى مـــــــ� األنفـــــــ� �انـــــــ� ��ـــــــ��  

ـــــــــــ�   ـــــــــــ� �� ـــــــــــ�ی� إذ ل ـــــــــــا ناصـــــــــــ� ال �  

  

  لــــــــــه علــــــــــى الــــــــــ�ن�ا ولــــــــــى ن�ــــــــــ��  

  و�ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــام ال��ـــــــــــــــل��� الـــــــــــــــ��  

  

  تغـــــــــ�ق فـــــــــي ��ـــــــــ� نـــــــــ�اه ال��ـــــــــ�ر  

ــــــــــــــي ن�رهــــــــــــــا     و غــــــــــــــ�ة ال�ــــــــــــــع� ال�

  

  م���ـــــــــ� مـــــــــ� دونـــــــــه �ـــــــــل نـــــــــ�ر  

  قـــــــــــــــ� جـــــــــــــــ�د هللا ح�ـــــــــــــــاتى و قـــــــــــــــ�  

  

  )٢(أخ�ج�ــــــى مــــــ� بـــــــ�� أهــــــل الق�ـــــــ�ر  

  

                                                 
ا، اشتھر یعلى في عھد المنصور دمحم بن أبى عامر، و توفى یعلى بن أحمد بن یعلى كان أبوه من رؤساء الدولة األمویة و كبار قوادھ)١(

  .٢٠٤، ص١؛ ابن سعید المغربى، المغرب في حلى المغرب، ج٢٨٤، ص١ابن اآلبار، الحلة السیراء، ج. م١٠٠٢/ه٣٩٣في سنة 
  .٢٠٥- ٢٠٤ابن حیان، المقتبس، تحقیق عبد الرحمن على الحجى، ص)٢(
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  )٤(مل�� رق�

أب�ات شع��ة ل�ال� ب� ح�� ب� ع��ى ب� أح�� ب� دمحم ب� أبى ع��ة���اس�ة ان�قال ال�ل�فة 

  ال��� ال������ إلى ق�� ق���ة 

ـــــــ�د� ـــــــ� ال ـــــــ� ال�ـــــــ�م��� م   ســـــــل�� أم�

  

  ا م��ــــــــــً�اوال زلــــــــــ� م��ــــــــــ�ًرا ع��ــــــــــ�ً   

ــــــــة �ــــــــائال   ــــــــي ال�الف ــــــــً�ا ف ــــــــ� ع�   وُمل�

  

ـــــــى مـــــــا ت�ـــــــ�ه�ه م��ـــــــ�ا   ـــــــا عل   وملً�

  فانــــــــــــــ� ح�ــــــــــــــاة لألنــــــــــــــام و نع�ــــــــــــــة  

  

ـــــــــــــــً�ا   ـــــــــــــــ�داد إال تــأیــ ــــــــــــــ� هللا ال تــ   م

ــــــــــي   ــــــــــام عل�ــــــــــ� ال� ــــــــــ� أ�   ول�ــــــــــا ان�ل

  

  أماتــــــــــ� نفــــــــــ�س العــــــــــال��� ت�لــــــــــً�ا  

ـــــــــــــ�ء �ـــــــــــــ��� و صـــــــــــــ�ة     وأعق�هـــــــــــــا ب

  

  أدامه�ــــــا ذو الف�ــــــل و ال�ــــــ� ســــــ�م�ا  

  لهــــــا اآلفــــــاق مــــــ� �عــــــ� �ل�ــــــة أضــــــاءت  

  

  وأشــــــــــــ�ق ف�هــــــــــــا نــــــــــــ�ره وت�قــــــــــــ�ا  

ـــــــه   ـــــــ� ��ـــــــ� قـــــــ� م�ل   وع�ـــــــ� ســـــــ�وًرا ل

  

  فغــــــــــار �ــــــــــأ��اف الــــــــــ�الد و ان�ــــــــــ�ا  

  فللـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــ�� دائـــــــــــــــــ� م�ـــــــــــــــــ�دد  

  

ـــــــــــ�وم مـــــــــــ�ددا   ـــــــــــا أن ی ـــــــــــ� عل��   وح

  و مـــــــــــــا أحـــــــــــــ� إال إلـــــــــــــى هللا راغـــــــــــــ�  

  

  ب��ـــــــــــة صـــــــــــ�ق أن ��ـــــــــــ�ن م�لـــــــــــ�ا  

ــــــــــــا   ــــــــــــ� دی�� ــــــــــــا و ��ف   ���ــــــــــــ� دن�ان

  

  هل� العـــــــــ�او�����ـــــــــا عـــــــــ�ال و ��ـــــــــ�  

ـــــــــه   ـــــــــ�م حلل�   و�ـــــــــا ل�ـــــــــ�ور الق�ـــــــــ� ی

  

ــــــــ� مفــــــــ�ًدا   ــــــــا مــــــــ� حل�ل   و�ــــــــان زماًن

  م�ــــــ�ًقا إلــــــى ال�جــــــه ال�ــــــ�ى الــــــ�� إذا  

  

  بـــ�ا ق�ـــل ضـــ�ء ال�ـــ�� هـــ�ا الـــ�� بـــ�ا  

  فلــــــــــــ� نه�ــــــــــــ� ســــــــــــاحاته ل��ــــــــــــادرت  

  

ـــــــي ال��ـــــــادر ســـــــ��ا     إل�ـــــــه و �انـــــــ� ف

ـــــــــــــي   ـــــــــــــ� ال�   فـــــــــــــال زال مع�ـــــــــــــ�را �ع�ت

  

ــــــ�ر ال�ــــــعادة و الهــــــ��   ــــــ�ح بهــــــا ن   یل

  � مــــــــع األ�ــــــــام ت�لــــــــى ج�یــــــــ�هاودامــــــــ  

  

  )١(��ـــــــــ�ة ع�ـــــــــ� و ال یـــــــــ�ال م�ـــــــــ�دا  

    

 

                                                 
  .٢١٤- ٢١٣من على الحجى، صابن حیان، المقتبس، تحقیق عبد الرح)١(
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  نقال ع� ��اب ال��� ع�� الع��� سال�،

  ٣٠٠تار�خ ال��ل��� وآثاره� في األن�ل�،ص
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  قائ�ة ال��ادر وال��اجع

  :ال��ادر: أوال

 م١٢٦٠/ ه٦٥٨ت) أب� ع�� هللا دمحم ب� ع�� هللا ب� أبى ��� الق�اعى(اب� األ�ار: 

ل�لة ال���اء، ت�ق�� ح��� م�ن�، ال��عة األولى، ال���ة الع���ة لل��اعة وال���، القاه�ة، ا  - 

 .ال��ء األول

، ال��ء ١٩٩٥ل��ان،  -ال���لة ل��اب ال�لة، ت�ق�� ع�� ال�الم اله�اس، دار الف��، ب��وت - 

 .ال�ا�ع

  ال�ــ��� بــ� ع�ــ� ال�احــ� عــ� الــ�ی� أبــ� ال��ــ� علــى بــ� أبــى ال�ــ�م دمحم بــ� دمحم بــ� ع�ــ(ابــ� األث�ــ� �

 :م١٢٣٢/ هـ٦٣٠ت) ال���انى

ال�امـــل فـــي ال�ـــار�خ، ال�ـــ�ء ال�ـــا�ع،راجعه وصـــ��ه دمحم ی�ســـف الـــ�قاق، دار ال��ـــ� العل��ـــة،  - 

 .م١٩٨٧ل��ان،  -ال��عة األولى، ب��وت

  م١١٦٣/ هـ٥٥٨ت)أب� ع�� هللا دمحم ب� دمحم ب� ع�� هللا ب� إدر��( اإلدر��ى: 

 .٢٠٠٢خ��اق اآلفاق، م���ة ال�قافة ال�ی��ة، القاه�ة، ن�هة ال���اق في ا 

 م�ف� ال�ی� أبى الع�اس أح�� ب� القاس� ب� خل�فه ب� ی�ن� ال�ع�� ال��رجى(اب� أبى أص��عة( ،

 :م١٢٦٩/ ه٦٦٨ت

 .ع��ن األن�اء في ��قات األ��اء، ش�ح وت�ق�� ن�ار رضا، دار م���ة ال��اة، ب��وت

  م١٠٩٤/ هـ٤٨٧ت) ��� ب� دمحم ب� أی�ب ب� ع��ع�� هللا ب� ع�� الع(ال����: 

جغ�اف�ة األن�ل� وأرو�ا م� ��اب ال��ال� وال��ال�، ت�ق�� ع�� ال�ح�� على ال��ي، ال��عة  - 

 .١٩٦٨األولى، دار اإلرشاد، ب��وت، 

 م١٢٤٨/ ه٦٤٦ت) ض�اء ال�ی� أبى دمحم ع�� هللا ب� أح�� األن�ل�ي ال�القي(اب� ال���ار: 

ل��ان،  - �دات األدو�ة و األغ��ة، دار ال��� العل��ة، ال��عة األولى، ب��وتال�امع ل�ف - 

١٩٩٢.  
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 م٩٩٤/ ه٣٨٤ت �ع� ) أب� داود سل��ان ب� ح�ان األن�ل�ي(اب� جل�ل: 

 .��١٩٨٥قات األ��اء وال���اء، ت�ق�� ف�اد س��، م�س�ة ال�سالة، ال��قة ال�ان�ة، ب��وت،  -

  م١٠٩٥/ هـ٤٨٨ت ) أبى ن�� ف��ح ب� ع�� هللا األزد� أب� ع�� هللا دمحم ب�(ال�����: 

 .م١٩٦٦ج�وة ال�ق��� في ذ�� والة األن�ل�، ال�ار ال����ة لل�أل�ف وال��ج�ة، القاه�ة،  - 

  م١٤٩٤/ه٨٩٩ت) أب� ع�� هللا دمحم ب� ع�� هللا ب� ع�� ال��ع�(ال�����: 

ال�ان�ــة، ه�ــ�ل��غ، ب�ــ�وت، الــ�وض ال�ع�ــار فــي خ�ــ� األق�ــار، ت�ق�ــ� إح�ــان ع�ــاس، ال��عــة  -

 .م١٩٨٤

  م١٠٧٦/ هـ٤٦٩ت) أب� م�وان ح�ان ب� خلف ب� ح���(اب� ح�ان الق���ى: 

 - ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق�� م���د على م�ى، دار ال��اب الع��ي، ل��ان -

 .١٩٧٣ب��وت، 

ب �ال��ا�، م�ر��، ال�ق���، ن�� شال���ا وآخ�ون، ال�عه� األس�اني الع��ي لل�قافة �ل�ة اآلدا -

 .م، ال�ف� ال�ام�١٩٧٩

 - ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل�، ت�ق�� ع�� ال�ح�� على ال��ى، دار ال�قافة، ب��وت -

 .١٩٨٣ل��ان، 

ال�ق���، ت�ق�� وتق��� وتعل�� م���د على م�ى، ال��عة األولى، م��� ال�ل� ف��ل  -

 .ل�ف� ال�انىم، ا٢٠٠٣/ ه١٤٢٤لل���ث وال�راسات اإلسالم�ة، ال��اض، 

ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق�� وتق��� م���د على م�ي، ال��عة األولى، م��� ال�ل�  -

 .م، ال�ف� ال�ال�٢٠٠٩/ه١٤٣٠ف��ل لل���ث وال�راسات اإلسالم�ة، ال��اض،

  أبــــى ن�ـــ� الفـــ�ح بــــ� دمحم بـــ� ع��ـــ� هللا بــــ� خاقـــان بـــ� ع�ــــ� هللا الق��ـــي اإلشــــ��لى(ابـــ� خاقـــان (

  :م١١٣٥/ هـ٥٢٩ت

م��ح األنف� وم��ح ال�أن� في ملح أهـل األنـ�ل�، دراسـة وت�ق�ـ� دمحم علـى شـ�ا��ة، ال��عـة  -

 .م١٩٨٣األولى، م�س�ة ال�سالة لل��ع وال���، ب��وت، 

  م١٣٧٤/ هـ٧٧٦ت ) ل�ان ال�ی� أب� ع�� هللا دمحم ب� ع�� هللا ب� سع��(اب� ال����:  
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مــ� ملــ�ك اإلســالم، ال�ــ�ء ال�ــانى، ت�ق�ــ� ســ�� ��ــ�و� أع�ــال األعــالم فــ��� ب��ــع ق�ــل االحــ�الم 

  .ل��ان، ب�ون تار�خ -ح��، دار ال��� العل��ة، ب��وت

  م١٤٠٥/ هـ٨٠٨ت ) ع�� ال�ح�� ب� دمحم ب� خل�ون (اب� خل�ون : 

الع�� ودی�ان ال����أ وال��� في تار�خ الع�ب والع�� وال���ـ� ومـ� عاصـ�ه� مـ� ذو� ال�ـأن األك�ـ�،  –

�ــع، ضـ�� ال�ــ�� و وضـع ال��اشــي خل�ـل شــ�اته، م�اجعـة ســه�ل ز�ـار، ال��عــة األولــى، ال�ـ�ء ال�ا

 .م ٢٠٠٠دار الف��، ل��ان، 

  م١٠١٣/ ه٤٠٤ت) خلف ب� ع�اس(ال�ه�او�: 

ال����� ل� ع�� ع� ال�أل�ف، ال�قالة ال�ان�ة، ت�ق�� ص��ي م���د ح�امي، م�س�ة ال���� - 

 .٢٠٠٤لل�ق�م العل�ي، ال����،

، ت�ق�� ودراسة دمحم �اس� ز��ر، ت�ق�� لغ�� دمحم ٣٠ع�� ع� ال�أل�ف، ال�قالة  ال����� ل�� -

 .٢٠٠٩هاش� ز��ر، م���رات اله��ة العامة ال��ر�ة لل��اب، دم��، 

 م١٢٨٦/ه٦٨٥ت)أب� ال��� على ب� م�سى ب� سع�� ال�غ��ى(اب� سع�� ال�غ��ى : 

 .١، دار ال�عارف، القاه�ة،جال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ت�ق�� ش�قى ض�ف، ال��عة ال�ال�ة -

 م١٠٣٦/ ه٤٢٨ت) أب� على ال���� ب� على(اب� س��ا : 

ال��خ ع�� القادر ن�ر ال�ی�،  - األرج�زة في ال��، ن��ها �الع���ة و ت�ج�ها �الف�ن��ة جان جابى -

 .�١٩٥٦ار��، 

، القــان�ن فــي ال�ــ�، وضــع ح�اشــ�ه دمحم أمــ�� ال�ــ�او�، دار ال��ــ� العل��ــة، ال��عــة األولــى -

  .م١٩٩٩ل��ان، -ال��ء ال�ال�، ب��وت

  م٩٣٩/ ه٣٢٨ت)(أح�� ب� دمحم األن�ل�ي(اب� ع�� ر�ه:( 

ل��ان،  -العق� الف���، ت�ق�� ع�� ال���� ال��ج��ى، ال��عة األولى،دار ال��� العل��ة، ب��وت  -

١٩٨٣. 

 ه٧٠٣ت)سيأب� ع�� هللا دمحم ب� دمحم ب� ع�� ال�ل� األن�ار� األو (اب� ع�� ال�ل� ال��اك�ى /

 :م١٣٠٣
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��ار  -دمحم ب� ش��فة - ال�یل و ال���لة ل��ابي ال��ص�ل و ال�لة، ت�ق�� إح�ان ع�اس  -

 .م٢٠١٢ع�اد مع�وف، ال��عة األولى، دار الغ�ب اإلسالمى، ت�ن�، 

  م١٠٧٠- ١٠٦٩/ ه٤٦٢ت) أب� القاس� صاع� ب� أح��(اب� صاع� األن�ل�ي : 

ب ل��� ش��� ال���عى، ال���عة ال�اث�ل���ة لآل�اء ��قات األم�، ن��ه وذیله �ال��اشي األ

 .١٩١٢ال���ع���، ب��وت 

  م١٢٠٢/ هـ٥٩٩ت) أح�� ب� ���ى ب� أح�� ب� ع���ة(ال��ى: 

 .م�١٩٦٧غ�ة ال�ل��� في تار�خ رجال أهل األن�ل�، دار ال�ات� الع��ي،  -

  م١٣١٢/ هـ٧١٢كان ح�ا ) أب� الع�اس أح�� ب� دمحم(اب� ع�ار� ال��اك�ى: 

. س. ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب، ال��ء ال�اني وال�ال�، ت�ق�� وم�اجعة ج -

 .م١٩٨٠ل��ان،  –ل�في ب�وف��ال، ال��عة ال�ان�ة، دار ال�قافة، ب��وت . ك�الن و إ

 م١٠١٢/ هـ٤٠٣ت) أب� ال�ل�� ع�� هللا ب� دمحم ب� ی�سف األزد� ال�اف�(اب� الف�ضي:  

 �١٩٦٦ل�،ال�ار ال����ة لل�أل�ف وال��ج�ة، تار�خ عل�اء األن  - 

 م١٢٤٨/ ه٦٤٦ت) ج�ال ال�ی� أبى ال��� على ب� ی�سف(القف�ى: 

أخ�ار العل�اء �أخ�ار ال���اء، عل� عل�ه ووضع ح�اش�ه إب�اه�� ش�� ال�ی�، ال��عة   -

 .٢٠٠٥ل��ان، - األولى، دار ال��� العل��ة، ب��وت

  ت ) ع�� ب� ع�� الع��� ب� إب�اه�� ب� ع��ى ب� م�اح� أب� ��� دمحم ب�(اب� الق���ة الق���ي

 :م٩٧٧/ هـ٣٦٧

تار�خ اف��اح األن�ل�، ت�ق�� ع�� هللا أن�� ال��اع، م�اجعة ع�� فاروق ال��اع، ال��عة  -

 .١٩٩٤ل��ان،  - األولى، م�س�ة ال�عارف، ب��وت

 م١٣٥٠/ ه٧٥١ت) ش�� ال�ی� دمحم ب� أبى ��� ب� أی�ب ال�رعى ال�م�قى(اب� ق�� ال��ز�ة: 

 ت.عادل األزه��، دار الف��، ب��وت،د - ال�� ال����، تعل�� ع�� الغ�ى ع�� ال�ال� - 

 أخ�ــار م���عــة فــي فــ�ح األنــ�ل� وذ�ــ� أم�ائهــا و ال�ــ�وب ال�اقعــة ب�ــ�ه�، ت�ق�ــ� إبــ�اه�� : م�هــ�ل

 .م١٩٨١القاه�ة،  -ال����،  ل��ان –اإلب�ار�، ال��عة األولى، دار ال��اب الل��اني 

 م١٦٣١/ه١٠٤١ت) أح�� ب� دمحم ال�ق�� ال�ل��انى(ل�ق�� ا : 
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نفح ال��� م� غ�� األن�ل� ال����، ت�ق�� إح�ان ع�اس، دار صادر،ب��وت، ال��ء   -

 .١٩٦٨األول، 

ع��  -إب�اه�� األب�ار� -أزهار ال��اض في أخ�ار ع�اض، ض�� و ت�ق�� م��فى ال�قا -

ث اإلسالمي ال����ك ب�� ال��ل�ة ال�غ���ة و ال�ف�� شل�ى،ال��ء ال�اني، ص��وق إح�اء ال��ا

 .١٩٧٨دولة اإلمارات الع���ة،

  ت ) شهاب ال�ی� أب� ع�� هللا �اق�ت ب� ع�� هللا ال���� ال�ومى ال�غ�اد�(�اق�ت ال����

 :م١٢٢٨/ هـ٦٢٦

 .١٩٨٤مع�� ال�ل�ان، دار صادر، ب��وت،   -

 ال��اجـــــــــــــــع: ثانً�ا

  دور العـ�ب فـي �ـالد ال�غـ�ب واألنـ�ل�، ال��عـة األولـى، اله��ـة ال��ـ��ة أح�� إب�اه�� ال�ـع�او� ،

 .٢٠١٥العامة لل��اب، القاه�ة، 

 فــي تــار�خ ال�غــ�ب واألنــ�ل�، م�س�ــة ال�قافــة ال�امع�ة،اإلســ���ر�ة، بــ�ون أح�ــ� م��ــار الع�ــاد� ،
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Diseases of the princes and caliphs of the Umayyad state in 
Andalusia 

(138-422A.H/756-1031A.D) 
 

Abstract 
 

Disease is one of the most severe afflictions that may afflict humans, and 
the rulers of Andalusia suffered from some diseases, whether in childhood, such 
as smallpox, for example, in addition to some occasional diseases such as ear 
infections and conjunctivitis, but they also sometimes suffered from incurable 
diseases such as paralysis, so the rulers resorted to the doctors who were 
evaluating the combination of some prescription of medicines; They are special 
recipes or drink some natural herbs when they feel some fatigue or stress, and 
they sometimes resorted to Venesection(phlebotomy), which seemed to be one of 
the usual and widely used at that time. In this study, I will present the diseases 
that the rulers of Andalusia were exposed to and the method of their treatment, as 
well as the impact of this disease on the decisions that have been made. It is well 
known that illness causes a feeling of weakness into the soul and a piece of paper 
in feelings, in addition to some taking the sickness period as an opportunity to 
arrange their conditions or return to God. 
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