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 م(9333-373هـ  /033-033حقبة الحجابة والدولة العامرية ):  اسم املحاضرة

 عهد محمد بن أبي عامر 

بعد أن تولى الخليفة هشـام بـن الم ـم الـقب لقـا  اشـام املهلليـد بـاب الم ـم بالورا ـة الاـذي  السـن الـقب لـم    ـاو  عمـر   

 حـــد  يـــراف سياحـــوا تـــا الم ـــم وا  لـــر اللـــاة حـــود هـــق  الاـــاهرة الجد ـــدة تـــا  نـــدلس و هـــر تيـــاران م  لفـــان أحـــد عشــــ
د
ر عامـــا

م لخليفــة الســيدة ) ــب ( وان اـــر ع ــى 
ت
السياحــوا أ ــد ح ــم الخليفــة المفــل وتاعمــط  امــد الشـــرعة )محمــد بــن أبــي عــامر( بمــهللامرة أ

ّين   للخليفة هشام املهلليد باب تا عام) ال يار العس رب القب  ادتط الاقالبة، يعت
د
 وحاجبا

د
م(، يقـد عذـش صخاـية 377هـ/037و يرا

محمد بن أبي عامر املهلل رة تـا ال ـاريخ  ندلســي امل ميـاة وا سـمش بالـدهاد والقـدرة مـن  ـ د  سلسـلط الـو يفي تـا  اــر الخ يـة ومـا 
ط حتــد د ــل  اــر الخ يــة واعلــ  ع ــى  مــور الخا ــة ل ســرة ام ــا  بــط مــن الفملــة والبدراــة الســـرلعة والممــود للو ــود  لــى هديــ

الماكمــة ممــا جعلــط  فــرة الو ــا ة ع ــى الخليفــة الاــذي  الســن ب جــة الحجابــة، و ــقل  نقــل ح ــم الدولــة مــن  ســرة  مويــة  لــى 
ل ضـــعر الخليفـــة  ســـرة العامريـــة، ولـــم تبـــلخ مـــن ســـلمة الخ يـــة ســـوم الاســـم   اســـ ماس الماجـــا محمـــد بـــن أبـــي عـــامر أن  ســـ ذ

 عـن انـط محـارب 
د
ولس حوذ ع ى السلمة ب افية معارضيط بال قرب من أم الخليفة السيدة  ب  بال ودد لها و عمـاد الهـدا ا، يًـ 

 يا ـخارت صخاـ  ط تـا 
د
يقد تموس تا   اد املمال  إلاسبانية علدما تقدمش نحو  رعبة واس مرت تلـ  المملـة   لـين و مسـين  ومـا

  ملـ  ييـط د ـود احـد ع ـى الخليفـة 337هــ/033با وكسا عمر اللاة  ليط، يفي عام ) ندلس كبمل  ع
د
م( أ ـدر الماجـا بيانـا

 بإذنط يأ ب  هو الماكم امل فرد الوحيد وأ در اللقود باسمط واسم الخليفة، و قل  سيمر ع ى 
ّ
 بأمر  أو  روجط من القاـر  ال

ّ
 ال

خليفـــة هشـــام املهلليـــد بـــاب كمع قـــل أو اـــجين يا ـــد اب  ـــرار سياحـــوا  وتـــا عـــام  نـــدلس يأ ـــب  هـــو المـــاكم الفع ـــا حتـــد ا ـــب  ال
 بات ا   لعة سمور  والقب اس ماس أن  ق حمهـا يـدمر معاـم معاملهـا وأو ـ   اـم هايمـة 339هـ/079)

د
م(  اد الماجا امللاور ج شا

 أنـــط لـــم   مـــل عريقـــط لشـــدة ال
ّ
 أمامـــط  ال

د
بـــ د القـــارت، واســـ ماس محمـــد بـــن أبـــي عـــامر مل ــرة يأ ـــب  عريـــل العا ـــمة ليـــون مف وحـــا

باب، لـقل  هـاجم القًاد ع ى  ورة الاقالبة الق ن كانوا  ريدون أن  ولوا )املذي ة بن عبد الرحمن اللا ر( وهو عم هشام املهلليد 

  لى مناد املذي ة يق لط، و قل  أ د مو ر الخليفة هشام والبقاد تا الم م   
د
وكــــــــان محمد بن أبي عامر م  م موعة  رع ط م وجها

 شــ ل أكبــ  تحــدص تــا  اـــر الخ يــة للماجــا محمــد بــن أبــي عــامر هــو  امــد الفرســان )االــا اللا ــرب( الــقب حــاود اا يالــط ل لــط لــم 
دعا  للق ـاد و بـل بدا ـة املعركـة  ـعر االـا اللا ـرب بوع ـة أو بالذليـان يـد ل الخيمـة وانتشـر  بـ  وياتـط و ـقل  اي ـ    فلح مما 

الج شـــان، بعـــدها تفـــرف الماجـــا ملواجهـــة  مـــر املمالـــ  إلاســـبانية يقـــد  ـــارم تـــا ا لـــين و مســـين معركـــة لـــم راـــام ي اـــا حتـــد لقـــا 

اد علا ــــر جد ــــدة مــــن الاــــقالبة والب بــــر و د ــــاد ناــــام الفروســــية امل مــــورة تــــا بامللاــــور بعــــد أن  ــــام بإ ــــ حات عســــ رية كإد ــــ
م(  ــاد الماجــا امللاــور ج شــط نحــو 330هـــ/070أســاليا الق ــاد والاه مــام بــارع م المربــي امل ملــل بالشــعر والشــعراد، يفــي عــام )

 ــل تــا هــق   ليــون عا ــمة   لــيم جليقيــة يحا ــرها، وع ــى الــرام مــن إلامــدادات مــن  بــل أرجــاد بــ د
ت
 أنــط ان اـــر علــ ام و 

ّ
الفــرن ،  ال

املعركة أعداٌد كبي ة من المريين وتا آ ر  مر ي حش ليون للمسلمين، و قل  أ بحش هق  الذاوة من املعارم الفا لة تا ال ـاريخ 

لـم راـام تـا أ ـة معركـة مـن م( توّجط الماجـا امللاـور نحـو الشــر  واسـ ماس يـ   بر ـلونة ي333هـ/073إلاس مي اهميخاا، وتا عام )

م( اسـ ماس الماجـا امللاـور ا  حـام ) ـانش  ا ـا( آ ـر معقـل اللاـارم تـا  ـماد اـرب  نـدلس 337هــ  /037املعارم، وتـا عـام )
وها ملمقة وعرة لم  ال املسلمون  ل اا ملق أ ام الف   إلاس مي  م  رجش من أ دب املسلمين وتا أ لاد سي   وجـد عشـرات  راـر 

 
د
عن س سل الجباد الوعرة وعمل  مة ب قسيم المملة  لى  سمين جـ   بـرب  لملـل مـن مد لـة )سـالم( و ـوة بحريـة تلملـل  يً 

من مد لة ) اـر بن أبي دانس( تحمل العدة والمعام و وات الهلدسة حتد و لش القوة الب  ة  لى رار دويرة وأمر أن تد ل السـفن 
  م ن العبور عليط وعبـ وا الجبـاد ويـ   حاـن بـ ب والو ـود  لـى تا النار جانا املحيط  علسـي يا مف

د
ش السفن لتش ل جسرا

  انش  ا ا التا كانش  الية من س اراا لهروب أهلها مناا بعد سماعهم و ود املسلمين  ل اا، ولم  ع ِد ع ى القب  أو ال ل سة 

 

    املذرب تا ا بار الاندلس واملذربابن عقارب، البيان :   املاادر

 


