
   03 – 19التسلسل : 

 اسم املادة : تاريخ الاندلس 

 م(929-577هـ  /013-101عصر إلامارة  )اسم املحاضرة: 

 عهد عبد الرحمن الداخل

اتصـــص عصــــر إلامـــارة وـــا لسم الـــألارااء لســـب،  مـــن  مـــراد  مـــألايالد خب،ـــد قل ن(ـــ  عبـــد الـــرحمن الـــداخل ) ـــ ر  ـــر  (  ـــ   
مســــ  ل  عــــن ا باخــــ  ال،باســــر   ــــ  املصـــــر   تاــــرو ملألاارهــــ  الصـــــراعا  الداخلرــــ    خ ــــار  الــــدخألاى ألانــــو  نــــدلس  ت ســــ س ألامــــارة

 ا باررر  التي تهدد  ندلس علو الد ام 

 ق ى عمــل  ــام وــمل هــألا املصــا ل  وــال ال بامــل مــن خــاى  عمــاى املصــيما   ن ــقر،هم علتهــا  ســرما وــال ال بامــل امل  ــاحرة  
ّ
ألال

 إع اد   ،  قرض لكل مصر ع مصيمك. مثل الرمانر   ال  سر  و

خ د قخصل كل املخ  ا  التي حا لت ألاب،اده عن السل  د   د   لت ألانو   لمل اما حـا ى قوـألا الصـبال الرحصـاي وا تاـا   
 عن سراس  عبد الرحمن الداخل ا لسرم     م،ا ق  هذه  مألارد خلم ين  م 

ً
مع الرم رال الذين رخضألاا ت ارذ هذا املخ طد خضا

 حتــر ع لــملد  قراد عبــد الــرحمن الــداخل م،ا قــ  املت مــع  ندللــسي ب،ــدم ال اريــ  وــال ال ــا  خ  ــرك  اــم م ــ
ً
مل وــل  ــلم علرــمل حــألايا

 ال،رب     عماى إلاداري   ال ضاد علو زعام  ال بامل  خرض سل   إلامارة ودى من سل   ال برل  .
 اذلك  ام و  س س  زارا   ب اد ر   ابام  ب اد قس ألاى و 

ً
حري ابام وإنصاد خمس  مألاانئ علو السألااحل  ندلسر د خضـا

ـــد ا ق ـــألاد  دّ ل الـــد ا يند  لـــم يس ـــص  وـــذلك وـــل 
ّ
عـــن و ـــاد مصـــ ع لطســـةل   ـــ  حلر لـــ د  ت ســـرم مااانرـــ  الد لـــ  وـــال الـــألازارا   ر 

خل   ماح ـ  ال،صـاةد  الاه مـام اس  اع ضبط  من  الاسـ  رار  ـ   نـدلس  ألانصـاد رهـاز الصـرح  لر ـألانو ا لاـان علـو  مـن الـدا
 وا ق د و  ديم ما يح ارألانمل  دخع املبالغ املت ي  لهم.

 قهم املؤامرا   ال مردا  التي  ضـى علتها عبد الرحمن الداخل ه :

 
مد  رـألارة )هصــام وـن عــر ة الاهـري( قحـد زعمــاد ال  سـر   ــ  571هــ   /141ال ضـاد علـو رــألارة الـألاان  يألاسـص الاهــري  ـ  عــام   -1

 م( .534هـ  /145ل  عام )حلر 
 م( .537هـ    /141ال ضاد علو تمرد )س،رد الرحصاي( الذي ن،احص م،مل قعداٌد من قهل ألا برلر     عام ) -2

 م( .537هـ   /141ال ضاد علو تمرد ) راث الةبمء(    عام ) -0

(د   ّاــم اســممل ألانــو )عبــد د وــن محمــد( ال ضــاد علــو تمــرد ) ــ را وــن عبــد الألااحــد( الــذي اداــو و نــمل مــن ســال  الرســألاى ) -4
 م( .555هـ   /133 انضم ألالرمل عدد ابام من املؤيدين حتر   ل من  بل قصلاومل    عام )

 م(.533هـ  /149ال ضاد علو تمرد )عبد د  سدي(    عام ) -7
 م( .533هـ  /149ال ضاد علو تمرد )قوألا الصبال الرحصاي(    عام ) -3

 م(  .514هـ  /131رمل )املغامة ون الألالرد(    عام )ال ضاد علو تمرد اون قخ -5

 
 الص،رد ا بارج  

ب،دما تمسن ا بلرا  ال،باسسي )قوألا ر،ار امل صـألار( مـن مراسـل  )ال،ـاد وـن املغرـا ا قـذامء( الـذي اسـ تاب وـإعال رألارتـمل  
م عبـد الـرحمن الـداخل تمسـن مـن حصـاره داخل  ندلس ب،د قل نسلم السقل  اللألااد اللذين يمـثال الـألا د لل،باسـرال  اـم قل  ماـ

ملدة حألايل  رم   لمل  ألارساى رق  ال،اد  السقل  اللألااد مع قحد ا حقاج  ندلسرال الذي  ض،ها قمام قوألا ر،ار امل صألار ال،باسسي 

مــع  ــارملال ملــك م(. قّمــا ا ب ــر ا بــارج  الثــانء خ مثــل و ــامر ا بلراــ  ال،باســسي )املهــدي( 530هـــ   /143الــذي كــال  ــ  ا حــ   ــ  عــام )
الارنتــ  ومراســل  امل،ارضــال  لســم إلامـــارة  مألايــ  مثــل حــاام )سر ســـ  (  هــألا )ســلرمال إلاعراجــء( الـــذي  اخــ  علــو ألادخــاى رـــ   

 قل ان،ـــدام ال نســـر  وـــال 
ّ
الارنتـــ   قل يثـــألار ا  ـــ    ـــت  احـــد خ  ـــألازع رهـــألاد  ماـــم عبـــد الـــرحمن الـــداخل   ســـهل ال ضـــاد علرـــملد ألا 

 عن  رألاد ابار املؤيدين  لةلسم  مألاي وال  األاف ا ق  د قدى ألانو ان اب ا ق   علو الارنج خاع  د قحراف هذه املؤام
ً
رة خضا

م(د  انسلب مـن  نـدلس وـل اضـ ر ملهادنـ   ماـم عبـد 511هـ /137 ارملال و ل ه الك خران  ضده خ  ل سلرمال إلاعراجء    عام )

لرـــ  ب،ــد قل رـــار علرـــمل  بامــل السسســـألال  ــ   ـــماى خرنســا  قملانرـــا   ــد تسبـــد مـــؤخرة الــرحمن الـــداخل ملألاارهــ  مصـــسا  د ل ــمل الداخ



ر صـــمل وخســـامر .  مـــن قعمـــاى عبـــد الـــرحمن الـــداخل ال،مرانرـــ  و ـــاد ســـألار     ـــرة عا ـــم   نـــدلس مدي ـــ  ) رحبـــ (د   ـــام وإامـــاى 
 لر اخ  اما ه  ا لاى    املصر .املسقد ا قامع  تألاسر،مل وت،لمل تحا  م،ماري  حرا لها م ذن   اه  د  ب اد مدي   ا
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