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العدد ()51

األندلس يف عهد الىايل السوح بن هالك اخلىالني
(011 -011هـ910 - 907 /م)

م .م .خميل خمف حسين ناصر الجبوري
تاريخ إسالمي  /تاريخ المغرب واألندلس
جامعة تكريت  /كمية اآلداب
قسم التاريخ
تقدين

األندددلس تمددا الددالد الت د مددا إن سددمعنا ااسددمتا تتددت ت درالت لنددا ال د كريات الجميمددة
التزينة عنتا ،وما فعمه المسممون من نقل العموم كافة إليتا وما كانوا عميده مدن تسدامع مد
أهمتا األصميين من األديان كافة ،وما فعمه النصارى من اضطتاد لممسدممين اعدد أن خادت
ج وة اإلسلم فيتا.

ولمتاريخ األندلس مكانة خاصة ف اهتمامات الااتثين ،لمدا يتممده هد ا التداريخ فد

ثنايد دداا م د ددن اعنج د ددازات العظيمد ددة فد د د المج د دداعت ال كريد ددة كاف د ددة (سياس د ددية – اقتص د ددادية –
تضددارية) ،الت د نقمتددا المسددممون معتددم وهددم عدداارون ل ددتع تمددا الددالد امتدددادا مددن ادددايات

ال تع (21 -28ه د757 -755 /م) وعصدر الدوعة (512 -21ه د717 - 757 /م) مدرو اًر
اعصد ددر اإلمد ددارة األمويد ددة (111 – 512هد د د258 - 717 /م) والد ددت سد ددقوط األند دددلس سد ددنة

(227هد5728 /م).
وظتددرت خددلل تمددا التقاددة شخصدديات اسددتطاعت اتكمتتددا نواخلصددتا ل سددلم أن

تان د الدددول وتوس د العم دران وتتي د أرضددية سياسددية خصدداة لمددن ي د ت اعدددها .ومددن تمددا
الشخصد دديات السد ددمع اد ددن مالد ددا الخد ددوعن  ،وال د د ي أفردند دداا ات د د ا الد ارسد ددة لمد دددة تكمد دده ف د د
األندلس.
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قس ددمت هد د ا الد ارس ددة إل ددت ع دددة مت دداور ،المت ددور األول تن دداول التعري ددف ااألن دددلس
والتعريددف انسددس السددمع اددن مالددا الخددوعن ووعيتدده ل ندددلس ،والمتددور الثددان تطددر الددت
سياس ددته الداخمي ددة التد د اتاعت ددا تقا ددة تكم دده ،أم ددا المت ددور الثال ددث أوض ددتت في دده السياس ددة

الخارجية لموال السمع ودورا ف نشر اإلسدلم وتوسدي الرقعدة الجفرافيدة لدولدة اإلسدلم فد
األندلس.
وتضددمنت الد ارس ددة أهددم النت ددا إ الت د خمص ددت إليتددا ،واتد د ا ع أقددول أند د اس ددتطعت
الوصدول إلدت جميد التقدا والمعمومددات عدن هد ا الدوال  ،نوانمددا هد ا المعمومددات هد قطدرة
ف اتر االنساة لتاريخ وانجاز أول ا األف ا األاطال.
احملىر األول

تعريف باألندلس

األندلس  :شاه جزيرة قرياة من شكل المثمدث( ،)5وتسدمت شداه جزيدرة أيايريده وتضدم اسداانيا
والارتفددال ،وتق د ف د الجنددوس الفرا د مددن القددارة األورايددة ،ت صددمتا مددن الشددمال عددن جنددوس

فرنس ددا جا ددال الا ددرت أو الارت ددات( ،)8وي ص ددمتا م ددن الجن ددوس ع ددن ق ددارة أفريقي ددا مض ددي جا ددل
طددار ق تق د س دواتمتا الشددمالية والشددمالية الفرايددة عمددت المتدديط األطمس د  ،وتق د ش دواط تا

الشرقية والجنواية الشرقية عمت الاتر الشام (الاتر المتوسط)(.)1

وس ددميت ااألن دددلس تس ددس م ددا يد د كر اا ددن عد د اري ان اول م ددن ن ددزل اعن دددلس اع ددد

الطوفان قدوم يعرفدون ااعنددلش( ، )7ويد كر ان التسدمية جدالت مدن ل دظ وانددلوس وهدو اسدم
قاا دل الونددال الجرمانيددة الد ين يسددمون فد المفددات األوروايدة (ال اندددال او ال انددالوس) وهد

قاا ددل ش ددزت ش دداه الجزيد درة األيايري ددة فد د الق ددرن الخ ددامس الم دديلدي واس ددتقرت فد د الس ددتل

الجنوا من شاه الجزيرة ومنتته اسمتا(. )1

ويعن د د ااألند دددلس تضد دداريا  :لد ددا الت د دراث الضد ددخم والتد دداريخ الشد ددامخ ال د د ي تركد دده

المسممون خلل ثمانية قرون ،مدة اقالهم ف األندلس(.)7
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اد دددأ فد ددتع العد ددرس المسد ددممون األند دددلس سد ددنة ( 28هد د د 755 /م) ،وت د دم عد ددام (21هد د د/

757م) خد ددلل وعيد ددة موسد ددت اد ددن نصد ددير ( 21-27هد د د 757-717 /م)( ،)7لنشد ددر الد دددين
اإلسلم ونقل التضارة اإلسلمية إليتا.

نسبه وواليتهه  :هدو السدمع ادن مالدا الخدوعن  ،مدن اند خدوعن ،واسدم خدوعن هدو (فل )كدل)،
سكنوا مصر والشام

()2

– وخدوعن هدو خدوعن ادن عمدرو ادن مالدا ادن التدارث ادن مدرة ادن

ادد اادن زيدد ادن يشددجس ادن عريدس ادن زيددد ادن كتدلن ادن سددا

()2

 ،-مدن قضداعة – وهد

قايمة يمانية ،)51(-تولت وعية األندلس اعد واليتا التر ان عادالرتمن الثق ( ،)55اد مر مدن

الخمي ددة عمددر اددن عادددالعزيز (رض د اه تعددالت عندده) (515-22ه دد752 -757 /م)(،)58

والد ي اددأت ادلد األنددلس فد خلفتده تددخل عتدداً جديدداً مدن خدلل جعمتدا وعيدة تااعدة لدده
مااشرة ،شانتا ف

لا شدان الوعيدات اإلسدلمية األخدرى ،ا كاندت األنددلس مدن قادل تااعدة

لوعية المفرس العرا (.)51

وي كر إن ساس اختيار الخمي ة عمدر ادن عاددالعزيز (رضد اه تعدالت عنده) لمسدمع

ا ددن مال ددا الخ ددوعن ج ددال لكون دده م ددن الرج ددال الص ددالتين األك ددال الق ددادرين عم ددت النت ددوض
امسددتوى المسددةولية الت د كمددف اتددا ا كددر والت دزام إيمددان ون ازهددة قددل نظيرهددا ،وهنالددا تادثددة
شددتيرة ت د كرها المصددادر التاريخيددة توضددع مدددى ن ازهددة السددمع الت د اسددتمدها مددن العقيدددة

اإلسددلمية ،في د كر المةرخددون ان مددن عددادة خم ددال ان د أميددة تمددا التقاددة أنتددم ع يدددخمون
خ از ن الدولة شي ا ممدا يرسدمه الدوعة مدن خدراج وعيداتتم إع إ ا شدتد عشدرة مدن عددول الجندد
فد تمددا الوعيددة اددان هد ا المددال هددو المستصد ت التددلل لايددت المددال( ،)57اعددد دفد أعطيددات
الوعيددة واإلن ددا عمددت مصددالتتا وشددةونتا العامددة .فممددا أقامددت أم دوال المفددرس العرا د ف د

إتدددى سددنوات خلفددة سددميمان اددن عادددالمما (22-27ه دد757-751/م) اقاددل معتددا عش درة
من العدول تخيرهم والد المفدرس ذند اا ،متمدد ادن يزيدد القرشد (511 – 27هدد– 751 /

752م) ،فتمدف ثمانيدة مدن رجالدده ادان مدا معتددم مدن أمدوال الجاايدة اخد اتقده وامتند اثنددان
مددن تم ددف اليمددين هم ددا إسددماعيل ا ددن عاي ددداه اددن ااد د المتدداجر دين ددار والسددمع اد دن مال ددا
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الخدوعن ( ،)51ف )ع لجددس اد لا عمددر اددن عادددالعزيز مددن فعمتمددا ثددم ضددمتما الددت ن سدده لمددا
ِ
مجمس الخمي ة ذن اا(.)57
من صلتتما ونزاهتتما إ كان جالساً ف
وه د ا األمددر يوضددع لنددا مدددى تددرص قددادة ووعة أمددور المسددممين عمددت توليددة مددن هددم

أمنال وه ا الترص جال مدن أماندة الدوعة إاتددالاً .وأماندة الدوال ترصدت عمدت ان ياقدت فد

الوعية اعد تول الخمي ة يزيد ان عادالمما ،ال ي لم يعزله إنما ثاته ف الوعية.
دان قددد أوعد لدز (رض د اه تعددالت عندده) اوعيد ِدة األندددلس لمسددمع اددن مالددا الخددوعن
ف كد ل
واوعيد ِدة المف ددرس العراد د إلس ددماعيل ا ددن عاي ددداه( )57اع ددد تولي د ِده الخلف ددة ،ليك ددون أداة لان ددال

المجتم اإلسلم ف األندلس ق ولد لا فعنددما نريدد أن ناند مجتمعدا اندالاً متكدامل يجدس

ان نختددار وادقددة األشددخاص وي المواصد ات الخاصددة عمددت شدداكمة السددمع نواسددماعيل لكد
يكون الانال صتيتاً متكاملً خالياً من عوامل ال شل(.)

تددولت السددمع وعيددة األندددلس ف د رمضددان سددنة (511هد د 752 /م) ووصد لدل األندددلس
واس ددتقر فد د قرطا ددة ،إ اتخد د ها عاص ددمة ل دده ،اع ددد ان كان ددت العاص ددمة قا ددل مجي دده مدين ددة

اشايمية

()52

مر عمت ال تع اإلسدلم لتدا سدوى ثمدان سدنوات ،ومدن هد ا األمدر
ولم يكن قد م

يمكن ان نقول ان الد األندلس لم تكن مستقرة وع كدان أهمتدا قدد خضدعوا لمتكدم اإلسدلم

خضددوعا تامددا( .)52ادددليل ان الخمي ددة عمددر اددن عاددد العزيددز (رض د اه تعددالت عندده) كددان
يتددس اددالخطر ال د ي كددان يتوق د ان يتعددرض لدده المسددممون ف د تددال أنتددم لددم يتمكن دوا مددن
السيطرة الكاممدة عمدت ادلد األنددلس ،فيد كر صداتس أخادار مجموعدة ان الخمي دة كدان أريده

انتقال أهمتا منتا عنقطاعتم عن المسممين (.)81

فكتدس الخمي ددة (رضد اه تعددالت عندده) الددت الدوال السددمع اددان يخادرا اتددال األندددلس

مددن تيددث قددوة المسددممين فيتددا وعددددهم وان يكتددس إليدده اص د ة األندددلس مددن تيددث طايعتتددا

وأنتارهددا ومددا فيتددا مددن عمدران( .)85فكتددس إليدده الدوال يد كرا ويخادرا اددان المسددممين قددد كثددروا
فد د األن دددلس وانتش ددروا فد د م دددنتا وان ع خ ددوف عم دديتم ،واقتند د الخمي ددة اق ددول الد دوال وزاد

اهتمامه اتا ف صدمتا عدن وعيدة المفدرس العراد فجعمتدا وعيدة مسدتقمة وأمدرا ادان يقديم العددل

نواتااع الرف ف إدارته لشةون الوعية(.)88
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وي كر صداتس أخادار مجموعدة أن الخمي دة عمدر ادن عادد العزيدز (رضد اه تعدالت
عنه) أمر السدمع أن يخمدس أرضدتا وي در ادين األ ارضد التد فتتدت عندوة والتد فتتدت

ص ددمتا( ،)81وهن ددا يتض ددع لن ددا ال ك ددر اعقتص ددادي اإلس ددلم ال د د الد د ي ك ددان يتان دداا الخمي ددة
(رض د اه تعددالت عندده) ال د ي تمكددن مددن خللدده انددال مجتم د إسددلم متميددز اخت ددت فيدده
ال وار اعجتماعية والمادية ذن اا ،وقد تانت ه ا ال كر العديد من اعقتصاديين المتدثين.
احملىر الثاني

سياسته الداخلية

التددزم ال دوال السددمع اددن مالددا الخددوعن اكددل أوامددر الخمي ددة (رض د اه تعددالت عندده)
فيمددا يخددص سياسددته الداخميددة لددالد األندددلس نوادارة شددةونتا الداخميددة وه د ا اعلت دزام نلتظدده
مددن خددلل األعمددال الت د قددام اتددا الخددوعن ف د تمددا التقاددة ،خاصددة اعددد أن جددالا األمددر
اتخميس األراض كما كرنا.
ومسددالة تخمدديس األ ارض د متمددة جدددا االنسدداة لمسياسددة الداخميددة ألي وال د  ،خاصددة

اعدد أن نعمددم أن مدوارد الوعيددة اعقتصدادية يعتمددد عمددت خمددس األمدوال التد كانددت تد ت مددن
األراض وال توتات.

فد ول أمددر قددام ادده الدوال هددو التمييددز اددين األ ارضد التد فتتددت عنددوة مددن تمددا التد

فتتت صمتا .وهندا يكمدن سدةال متدم ا لمدا ا هد ا اعهتمدام اتخمديس األ ارضد ومدا ال ا ددةا
والج دواس إن ال ا دددة مددن تخمدديس األرض هددو ل ن ددا مددن تمددا األم دوال عمددت أمددور الوعيددة
ومصددالع المسددممين نواخد دراج ال توتددات .ف دداخرج ال دوال خم ددس األم دوال م ددن األ ارض د التد د

فتتددت عنددوة .أمددا األراعددة أخمدداس الااقيددة مددن تمددا األم دوال ف نتددا تقسددم اددين الجنددد ال د ين

فتتوها(.)87

ومن األمور المتمة والت تتسس لموال السمع هو لدا العمدل التضداري الد ي قدام
اه ،إ قام ا صلح قنطرة قرطاة التد أكمتدا الددهر ولدم ياد منتدا إع اليسدير ولدم تعدد تدراط
جانا نتر قرطاة الكاير .فكتس الت الخمي ة عمر ان عادالعزيز (رضد اه عنده) يسدت نه

ف د إعددادة انالهددا  -وهنددا تتضددع لنددا شخصددية ال دوال المسددمم ال د ي جددال ليكددون أداة انددال
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لمجتم د تضدداري  -والسدداس ف د اعسددت ان ا ألنتددا تتتدداج الددت أم دوال كاي درة إلصددلتتا،
وهد د ا األمد دوال تةخد د م ددن أمد دوال اي ددت م ددال المس ددممين القادم ددة م ددن خم ددس األرض أو م ددن

الفنا م .ف ن له .فقام ا عمارها ااععتماد عمت سور قرطادة تيدث اخد الكثيدر مدن أتجارهدا

لمانددال .أمددا لمددا ا لددم يا د ِ ال دوال عمددت سددور المدين دة ا ألندده أتددس ان قرطاددة ع تتتدداج الددت
سور خاصة اعد ان تقوت شوكة المسممين ذن اا(.)81

فكانت ه ا أهم األمور الت اعتن اتا الدوال الخدوعن فد مجدال السياسدة الداخميدة
لوعيت دده ل ن دددلس ،فت ددو نظ ددم أم ددور أموالت ددا وعم ددر خ ار ات ددا فد د م دددة قص دديرة ج دددا ع تتع دددى

السنتان ليتجه إلت األمر األهم ال ي جدال مدن اجمده أع وهدو نشدر الددين اإلسدلم وتوسدي
الرقعة الجفرافية لمدولة اإلسلمية.
احملىر الثالث

سياسته اخلارجية

اعد ان اطم ن الوال الخوعن إلت األمور الماليدة واعجتماعيدة والعمرانيدة فد الدالد

اتجتددت أنظددارا الددت نشددر الدددين اإلسددلم  ،خاصددة اعددد ان جالتدده أوامددر الخمي ددة يزيددد اددن
عا دددالمما (511 – 515هد دد787 – 781 /م) م ددن دمشد د اض ددرورة الخ ددروج لمجت دداد ف د د

سايل اه تعالت .فخرج سنة (518هد785 /م) االصا ة ليفزو مناط جنوس فرنسا ،فسدار
اجدديش كايددر نتددو سرقسددطة ،وعاددر جاددال الارتددات وسدديطر عمددت مدينددة اراونددة

ساتمانية(.)87

()87

عاصددمة

مد وصددوله إليتددا فددرض عميتددا تصددا ار شددديداً ،تمكددن مددن فتتتددا ودخولتددا والسدديطرة

عميتد ددا وأقد ددام فيتد ددا تكومد ددة شد ددرعية ووزع األ ارض د د اد ددين ال د دداتتين ،وفد ددرض الجزيد ددة عمد ددت

النصارى  -متاعا فرض الجزية عمت مدن لدم يددخل اإلسدلم مدن المشدركين فيددخل فد

مدة

المسد ددممين اد دددف الجزيد ددة – ثد ددم زتد ددف اجيشد دده ال د دداتع نتد ددو الفد ددرس لفد ددزو مديند ددة طولوشد ددة

( ،)82()Toulouseعاص ددمة اك ددوتين فد د متاول ددة ل ددتع تم ددا المدين ددة ،ف تاطت ددا المس ددممون
االخندداد والمنجنيقددات وجمي د أدوات التددرس( ،)82تتددت أوشددا أهمتددا عمددت اعستسددلم ،لددوع

عدودة اودو – تدداكم تمددا المندداط – اعددد ان عمدم اد مر التصددار اإلسددلم عمددت عاصدمته
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()51

العدد ()51

تشرين األول ()8112

 الت د كددان خارجددا منتددا لطمددس العددون لصددد الجدديش اإلسددلم عنددد فتتدده لمدينددة اراونددةالسددااقة الد كر – فعدداد لقتددال الجدديش اإلسددلم اعددد ان جمد العدددة والعدددد لمجااتتدده ،وتقدددم
نت ددوا ،فعم ددم الد دوال الخ ددوعن اد د مرا( ،)11فتيد د الج دديش لمخ ددروج وقت ددال ج دديش اودو فتلق ددت

الجيشددان عمددت مقراددة مددن طولوشددة فد معركددة سددميت امعركددة الامددوط وكانددت شيددر متكاف ددة
فنشددس القتددال ف د معركددة ها مددة سددالت فيتددا دمددال شزي درة ،وكثددر القتددل ف د الجيشددين ،وأادددى
المسددممون اددرشم قمددتتم اسددالة وصددا اًر فد القتددال تتددت اندده يقددال ان السددمع كددان يتددث الجنددد
عم ددت القت ددال االص ددوت واإلش ددارة ،وان الجن ددد ك ددانوا يتعرف ددون عم ددت المم ددر الد د ي س ددمكه اد د ثر

الدددمال التد تجددري فيدده والتد يتركتددا سددي ه الددت ان سددقط شددتيدا اد ثر رمددع أصددااه فد قمددس
المعركد ددة وأسد ددقطه عد ددن فرسد دده ،وكد ددان لد ددا ف د د التاس د د مد ددن ي التجد ددة سد ددنة (518هد د د/

785م)( .)15وعمددت اثددر مقتددل الدوال السددمع اختددار الجدديش اتددد القددادة وهددو عادددالرتمن اددن
عاددداه الفددافق ليعددود اددالجيش نتددو الجنددوس .وا د لا تنتت د وعيددة وال د اتسددم وامتدداز اكددل
مواص ات الوال المسمم المةمن الت قل ما وجدت.
اخلامتة

تميددزت األندددلس االضددول الوهدداج الد ي تممدده اإلسددلم إليتددا وش د الددت العددالم الفرا د
منتا ،ف زمن كان يعيش ف سراديس مظممة ،وانه اظتر لنا شخصديات وقدادة خاصدة فد

عصر الوعة (512 -21هد717 -757 /م) لتم دو اًر متمي اًز ف تكدم وقيدادة ادلد األنددلس
واتت ه ا الدور المتميز من خلل األعمال الت قاموا اتا خلل تقاة تكمتدم .ومدن أول دا

التكام هو السمع ان مالا الخدوعن موضدوع اتثندا ،هد ا الشخصدية التد عادرت عدن فكدر
ووجه اإلسلم والرسالة السدماوية ادالتطاي العممد أثندال توليده ألمدور المسدممين ومدن خدلل
ه ا الدراسة تمكنت الت استخلص عدة أمور جرت خلل وعيته ه :

 ان مد دددة وعيد ددة الخد ددوعن كاند ددت خد ددلل تكد ددم خمي تد ددين األول أثند ددال خلفد ددة عمد ددر اد ددن
عادددالعزيز (رض د اه تعددالت عندده) ،واسددتمر اددالتكم خددلل خلفددة يزيددد اددن عادددالمما

ال ي تسمم الخلفة اعد الخمي ة عمر ادن عاددالعزيز .وهد ا األمدر ع يد كرا الاداتثون إع
ما ندر.
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األندلس ف عتد الوال السمع ان مالا الخوعن (518 -511هد785 - 752 /م)
م .م .خميل خمف تسين ناصر الجاوري

 ان وعية السدمع ادن مالدا الخدوعن تميدزت ااسدتقلل وعيدة األنددلس عدن وعيدة المفدرس
العرا د فاعددد ان كددان وال د األندددلس يعددين مددن قاددل وال د المفددرس العرا د  ،أصدداتت

األنددلس وعيدة مسددتقمة عدن المفدرس العراد ويدولت واليتدا كنظيدرا والد المفدرس العراد
من قال الخمي ة.

 اتصد د د ت شخص د ددية الس د ددمع ا نت د ددا شخص د ددية تمت د دداز ااأل مان د ددة والش د ددجاعة وهد د د اه د ددم
المواص ات الواجس توفرها ف أي تاكم عرا إسلم والت قل ما نجدها.
 عاشت األندلس خلل مدة تكمه القميمة انوع مدن اعزدهدار اعقتصدادي وهد ا اعزدهدار
جددال مددن ال كددر اعقتصددادي لمخمي ددة عمددر اددن عادالعزيز(رض د اه عندده) ال د ي طاقدده

الوال السمع تطايقا عمميا خلل وعيته.

 اهتمامه االعمران نواعادة انال قنطرة قرطاة التاريخية.
 قيادتدده لم توتددات جنددوس فرنسددا ،وفتتدده لمدينددة اراونددة الت د تعددد القاعدددة نتددو فددتع اددلد
فرنسا.

وأخي ار ع ادع الكمال فالكمال ه وتدا نوانما أرجو ان أكون قد استطعت الوصول الت

جانس مشرف من تاريخ المسممين ف األندلس.

اهلىاهش
( )5اان ع اري ،أاو العااس اتمد ان متمد المراكش  ،الايان المفرس ف

أخاار األندلس

والمفرس ،دار الثقافة( ،ايروت .5/8 : )5221 :
( )8الارتات أو الارت  :ه سمسمة الجاال الممتدة اين الاتر المتوسط والمتيط األطمس وه
جاال فاصمة اين فرنسا واساانيا ،ا أن س وتتا الشمالية تق ف فرنسا وس وتتا الجنواية تق

ف اساانيا .انظر  :ارسلن ،شكيس ،التمل السندسية ف األخاار واآلثار األندلسية،دار مكتاة
التياة( ،ايروت  :د /ن)  512 /8 :ق رينو ،جوزيف ،ال توتات اإلسلمية ،دار التداثة،
(الج از ر 5227 :م) ،ص .57
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
العدد ()51

المجمد ()51

تشرين األول ()8112

( )1الدوري ،تق الدين عارف ،تاريخ العرس المسممين وتضارتتم ف األندلس ،منشورات جامعة
ناصر( ،ليايا  ،)5227 :ص 581ق التج  ،عادالرتمن عم  ،التاريخ األندلس من ال تع
تتت سقوط شرناطة ،دار القمم (افداد  :د /ن) ،ص.17-11

( )7اان ع اري ،الايان المفرس .5/8 :

( )1الدوري ،تق  ،تاريخ العرس المسممين ،ص.587
( )7التج  ،عادالرتمن عم  ،أندلسيات ،دار اإلرشاد لمطااعة والنشر والتوزي ( ،ايروت :
 ،)5272ص.58

( )7اان القوطية ،ااو اكر متمد ان عمر القرطا  ،تاريخ افتتاح األندلس ،تتقي  :عاداه انيس
الطااع ،دار النشر لمجامعيين( ،ايروت  ،)5212 :ص.11
( )2اان تزم ،أا متمد عم ان اتمد ان سعيد األندلس  ،جمترة انساس العرس ،دار المعارف،
(مصر  :د .ن) ،ص.752
( )2اان تزم ،جمترة انساس العرس ،ص.752

( )51الزركم  ،خيرالدين ،األعلم ،دار لمعمم المليين( ،د .م  :د .ن)  512/1:ق ااو زيدون،
ودي  ،تاريخ األندلس ،األهمية لمنشر والتوزي ( ،ايروت  ،)8111 :ص .11
( )55اان ع اري ،الايان المفرس .87 -81/8 :
( )58هو عمر ان عادالعزيز ان مروان ان التكم ان أا العاص ان أمية ان عاد شمس ان
عاد مناف ق ااو الت ص القرش

األموي ،وأمه أم عاصم ليمت انت عاصم ان عمر ان

الخطاس (رض اه عنه) ،ويقال له أشإ ان مروان .ولد سنة (75هد721/م) وتولت الخلفةل

سنة (22هد757/م) واق

خمي ة إلت وفاته سنة (515هد752 /م) .ينظر  :اان قتياة ،ااو

متمد عاداه ان مسمم الدينوري ،اإلمامة والسياسة (منسوس إليه) ،مكتاة ومطاعة مصط ت
الااا التما وأوعدا( ،القاهرة  555 /8 : )5217 :ق الطاري ،متمد ان جرير ،تاريخ الرسل

والمموا ،دار المعارف( ،مصر  :د .ن)  111/7 :ق اان عاد راه ،اتمد ان متمد األندلس ،
العقد ال ريد ،دار ال كر لمطااعة والنشر( ،ايروت  :د .ن)  572/1 :ق اان كثير ،عمادالدين
أاو ال دا إسماعيل الدمشق  ،الاداية والنتاية ،مكتاة المعارف( ،ايروت 5277 :م) 115/2 :
ق السيوط  ،جلل الدين ،تاريخ الخم ال ،دار الجيل( ،ايروت 8111 :م) ،ص .812
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األندلس ف عتد الوال السمع ان مالا الخوعن (518 -511هد785 - 752 /م)
م .م .خميل خمف تسين ناصر الجاوري
()51أخاار مجموعة ف فتع األندلس و كر ام ار تا رتمتم اه والتروس الواقعة اتا اينتم ،تتقي
 :عفوتين ،طا ف مدينة مجريط امطا رادنير( ،مدريد 5277 :م) ،ص .81
( )57وه ا الرواية تاين لنا ما كان عميه خم ال ان امية من التزام االشريعة اعسلمية وانتم ع

يختارون لوعياتتم اع قادة أمنال وه ا اعمر ي ند ما ي كرا اعدال اعسلم من الشعوايين

والزنادقة من ان خم ال ان امية لم يكونوا اع مفتصاين لمتكم وأنتم قتمة.
( )51مجتول ،اخاار مجموعة ،ص  81 - 88ق مةنس ،تسين ،فجر األندلس ،الشركة العراية
لمطااعة والنشر( ،القاهرة  ،)5212 :ص  588ق ااو دياا ،صالع متمد فياض ،الوجيز ف

تاريخ المفرس واألندلس ،مكتاة الكيال ( ،اراد  ،)5222 :ص .577 -571
( )57مةلف مجتول ،اخاار مجموعة ،ص .81
( )57اان القوطية ،تاريخ افتتاح ،ص .12

( )ع كما يتصل اآلن إ نرى ان اشمس القادة ع يتص ون ااقل الص ات الت كان عميتا السمع
ذن اا ،وه ا يةدي الت ان انال المجتم عمت أسس رخوة وشير متماسكة.

تاريخ األندلس،

( )52اان القوطية ،تاريخ افتتاح ،ص 12ق العاادي ،عادالتميد ،المجمل ف
مكتاة النتضة العممية( ،القاهرة 5212 :م) ،ص .17

( )52المقري،اتمد ان متمد التممسان  ،ن ع الطيس من شصن األندلس الرطيس و كر وزيرها
لسان الدين اان الخطيس ،دار ال كر( ،ايروت 5227 :م)  811 /5 :ق اان أا

ال ياض،

نص أندلس من كتاس العار ،منشور ف مجمة المجم العمم العراق ( ،افداد 5221 :م)،

ص  522ق ااو دياا  :الوجيز ،ص .577
( )81مجتول ،ص .81
( )85اان ع اري ،الايان المفرس .87 /8 :
( )88اان ع اري ،الايان المفرس  87 /8 :ق ارسلن ،شكيس ،تاريخ شزوات العرس ،دار مكتاة
التياة( ،ايروت 5277 :م) ،ص .18

( )81مةلف مجتول ،ص  81ق وينظر  :اان ع اري  :الايان المفرس .87 /8 :
( )87اان ع اري ،الايان المفرس  87 /8 :ق المقري ،ن ع الطيس  811 /5 :ق مةنس ،فجر
األندلس ،ص  581ق طه ،عاد الواتد نون ،ال تع واعستقرار العرا
واألندلس ،دار الرشيد( ،افداد 5228 :م) ،ص .857
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شمال أفريقيا

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()51

تشرين األول ()8112

العدد ()51

( )81مجتول ،أخاار مجموعة ،ص  87ق طقوش ،متمد ستيل ،التاريخ اإلسلم  ،دار الن ا س
لمااعة والنشر( ،ايروت 8118 :م) ،ص  858ق ااو دياا ،الوجيز ،ص .577
( )87اراونة  :من المدن المتمة واإلستراتيجية االنساة لممسممين ،ألنتا قاعدتتم المتقدمة ،ومنتا
تنطم الجيوش اإلسلمية شماع لنشر اإلسلم ،وه التد ال اصل اين األندلس والد فرنسا،

وه أخر المدن الت اقيت ا يدي المسممين عند الثفور ،تيث خرجت من أيدي المسممين سنة
(711هد5818 /م) م شيرها من المدن األندلسية ،وه

اآلن مدينة فرنسية تق عمت خميإ

ليون .ينظر  :التميري ،متمد ان عادالمنعم ،الروض المعطار ف خار األقطار ،دار ال كر،

(لانان 5227 :م) ،ص  87ق الدوري ،إاراهيم ياس خضر ،عادالرتمن الداخل ف األندلس،
دار الترية لمطااعة( ،افداد 5228 :م) ،ص .855
( )87عنان ،متمد عاداه ،دولة اإلسلم ف

األندلس من ال تع إلت اداية عصر الناصر،

مطاعة لجنة التاليف والترجمة والنشر( ،القاهرة 5271 :م) ،عصر  ،5 ،5ص 25-21ق
رينو ،ال توتات اإلسلمية ،ص .11

( )82جوزيف ،المرج الساا  ،ص 11ق طه ،ال تع واعستقرار ،ص 112ق وات ،مونتفمري،
ف تاريخ اساانيا اإلسلمية ،ترجمة  :متمد رضا المصري ،شركة المطاوعات لمتوزي والنشر،
(ايروت 5222 :م) ،ص.17
( )82خميل إاراهيم السام ار

وذخرون ،تاريخ العرس وتضارتتم ف

اإلسلم ( ،ليايا 8117 :م) ،ص .18-11

األندلس ،دار المدار

( )11أاو دياا ،الوجيز ،ص  572ق وات ،ف تاريخ اساانيا ،ص.17
( )15اان ع اري ،الايان المفرس  87 /8 :ق رينو ،ال توتات اإلسلمية ،ص  15 - 77ق
شاكر ،متمود ،موسوعة ال توتات اإلسلمية ،دار اسامة لمنشر والوزي ( ،اعردن 8118 :م)،
ص.527

املصادر األولية

 -التميري ،متمد ان عاد المنعم (ت211هد5727 /م)
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األندلس ف عتد الوال السمع ان مالا الخوعن (518 -511هد785 - 752 /م)
م .م .خميل خمف تسين ناصر الجاوري

خار األقطار ،ط ،8تع  :إتسان عااس ،دار ال كر( ،لانان،

الروض المعطار ف
.)5227
-

اان تزم ،أاو متمد عم ان متمد ان سعيد (ت 717هد5171/م)

جمترة أنساس العرس ،تتقي  :عادالسلم اتمد هارون ،ط ،1دار المعارف( ،مصر  :د/
ن).

-

السيوط  ،جلل الدين (ت255هد5111 /م)

تاريخ الخم ال ،ط ،8تع وفترسة  :سعيد متمود عقيل ،دار الجيل( ،ايروت.)8111 ،
-

الطاري ،متمد ان جرير (ت151هد288 /م)

تاريخ الرسل والمموا ،ط ، 7تتقي  :متمد ااو ال ضل ااراهيم ،دار المعارف( ،القاهرة،
د /ن).

-

اان عاد راه األندلس  ،اتمد ان متمد (ت182هد271 /م)

العقد ال ريد ،تتقي  :متمد سعيد العريان ،دار ال كر لمطااعة والنشر والتوزي ( ،ايروت،
د .ن).

-

اان ع اري ،ااو العااس اتمد ان متمد المراكش (ت اعد سنة 758هد5158 /م)

الايان المفرس ف

أخاار األندلس والمفرس ،تتقي

ومراجعة  :ج .س .كوعن ولي

اروفنسال ،دار الثقافة( ،ايروت5221 ،م).
-

اان أا ال ياض (ت772هد5177 /م)

نص أندلس

من كتاس العار ،تتقي  :عادالواتد نون طه ،منشور ف

مجمة المجم

العمم العراق  ،مإ ( ،81افداد5221 ،م).
-

اان قتياة ،ااو متمد عاداه ان مسمم الدينوري (ت877هد222 /م)

اإلمامة والسياسة (المنسوس اليه) ،مكتاة ومطاعة مصط ت الااا
(القاهرة5217 ،م).

-

اان القوطية ،أاو اكر متمد ان عمر القرطا (ت 177هد277/م)
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التما

واوعدا،

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
العدد ()51

المجمد ()51

ت ريخ افتتاح األندلس ،تتقي

تشرين األول ()8112

 :عاد اه أنيس الطااع ،دار النشر لمجامعين( ،ايروت،

5212م).
-

اان كثير ،عمادالدين ااو ال دا اسماعيل (ت771هد5178 /م)

الاداية والنتاية ،مكتاة المعارف( ،ايروت5277 ،م).
-

مةلف مجتول (ت

أخاار مجموعة ف

7هد51 /م)

فتع األندلس و كر ام ار تا رتمتم اه والتروس الواقعة اتا اينتم،

تتقي  :عفوتين ،طا ف مدينة مجريط امطا رادنير( ،مدريد 5277 :م).
-

المقري ،اتمد ان متمد ان اتمد ان يتيت (ت5175هد5715/م)

ن ع الطيس من شصن األندلس الرطيس و كر وزيرها لسان الدين اان الخطيس ،تع :
يوسف الشيخ متمد الاقاع  ،دار ال كر( ،ايروت ،د /ن).

المراجع الثانوية
-

أرسلن ،شكيس

التمل السندسية ف األخاار واآلثار األندلسية ،منشورات دار مكتاة التياة( ،ايروت ،د/
ن).

تاريخ شزوات العرس ف

فرنسا وسويس ار وايطاليا وج از ر الاتر المتوسط ،دار مكتاة

التياة( ،ايروت5277 ،م).
 التج  ،عادالرتمن عمالتاريخ األندلس من ال تع تتت سقوط شرناطة  227 – 28هد 5728 – 755 /م ،دار
القمم( ،افداد  :د /ن).

أندلسيات ،دار اإلرشاد لمطااعة والنشر والتوزي ( ،ايروت5272 ،م).
-

السام ار  ،د .خميل إاراهيم وذخرون

-

شاكر ،متمود

تاريخ العرس وتضارتتم ف األندلس ،دار المدار اإلسلم ( ،ليايا 8117 :م).
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األندلس ف عتد الوال السمع ان مالا الخوعن (518 -511هد785 - 752 /م)
م .م .خميل خمف تسين ناصر الجاوري

موسوعة ال توتات اإلسلمية ،دار أسامة لمنشر والتوزي  ،األردن( ،عمان8118 ،م).
-

الدوري ،إاراهيم ياس خضر

عادالرتمن الداخل ف األندلس وسياسته الداخمية والخارجية ،دار الترية لمطااعة( ،افداد،
-

5228م).

الدوري ،تق الدين عارف

تاريخ العرس المسممين وتضارتتم ف

األندلس ،منشورات جامعة ناصر( ،ليايا،

5227م).
-

أاو دياا ،د .متمد صالع

الوجيز ف تاريخ المفرس واألندلس ،مكتاة الكيال ( ،اراد5222 ،م).
-

رينو ،جوزيف

ال توتات اإلسلمية ف

فرنسا وايطاليا وسويس ار ف

القرون الثامن والتاس

والعاشر

الميلدي ،تعريس وتعمي التواش وتقديم  :إسماعيل العرا  ،دار التداثة( ،الج از ر،

5227م).
-

الزركم  ،خيرالدين

-

أاو زيدون ،ودي

األعلم ،ط ،7دار العمم لممليين( ،ايروت5272 ،م).
تاريخ األندلس من ال تع اإلسلم

تتت سقوط الخلفة ف

قرطاة ،األهمية لمنشر

والتوزي ( ،ايروت8111 ،م).
-

طقوش ،متمد ستيل

-

طه ،د .عادالواتد نون

-

العاادي ،عادالتميد

التاريخ اإلسلم  ،دار الن ا س لمطااعة والنشر( ،ايروت8118 ،م).
ال تع واعستق ارر ف شمال أفريقيا واألندلس ،دار الرشيد( ،افداد5228 ،م).
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()51

المجمل ف

العدد ()51

تشرين األول ()8112

تاريخ األندلس ،جم مادته ونسقتا  :تمد ااراهيم الشريف ،راجعه  :د.

مختار العاادي ،مكتاة النتضة العممية( ،القاهرة5212 ،م).
-

عنان ،متمد عاداه

دولة اإلسلم ف

األندلس من ال تع الت اداية عصر الناصر ،عصر،5

مطاعة لجنة ت ليف والترجمة والنشر ،مةسسة الخانج ( ،القاهرة5271 ،م).

-

 ، 5ط، 1

مةنس ،تسين

فجر األندلس ،دراسة ف

تاريخ األندلس من ال تع اإلسلم

الت قيام الدولة األموية

(717-755م) ،الشركة العراية لمطااعة والنشر( ،القاهرة5212 ،م).

 وات ،مونتفمريف

تاريخ اساانيا اإلسلمية ،ترجمة  :متمد رضا المصري ،شركة المطاوعات لمتوزي

والنشر( ،ايروت5222 ،م).
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