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 (ه244-933في عصر الفتنة )في األندلس استعانة القوى اإلسالمية بالممالك االسبانية 
 م.م                         ا.م.د                                    

إسماعيل مجبل حمد               بديع محمد إبراهيم                                    
 مركز الدراسات اإلستراتيجية -كلية اآلداب                        جامعه االنبار-جامعه االنبار

 الملخص
جاءت صفحات البحث لتسلط الضوء على ظاهرة سياسية كان لها تأثير على الوجود  

عربي اإلسالمي في األندلس أال وهي ظاهرة استعانة القوى اإلسالمية بالممالك االسبانية ضد ال
بعضهم البعض في فترة الفتنة الكبرى وقد قسم البحث إلى أربعة محاور المحور األول تحدثنا فيه 

انتهم واستع عينالمستو عن بداية الفتنة الكبرى والمحور الثاني تناولنا فيه الصراع بين المهدي 
محور الرابع عودة سليمان عن عودة هشام المؤيد إلى الخالفة وال باألسبان والمحور الثالث

 للمرة الثانية واالستعانة بالممالك االسبانية. للخالفة
Abstract 
The pages of this search to highlight on the policy phenomenon that 

effect on Islamic –Arab presence in Andalusia which is dependency of 

Islamic leaders by Spanish Kingdom against their them at period of a 

large sedition this article is divided into four axis, first one deal with the 

beginning of  sedition and the second axis took about the fight between  

ALmadi  and ALmustaeenand their dependent on Spanish and the third 

axis to take the coming back of hisham ALmo’aed to ALkelafa and the 

fourth and last axis deal with coming back of sulyman to ALkelafa for 

second time and get help from Spanish kingdom.                                   
 

 (ه244-933استعانة القوى اإلسالمية بالممالك االسبانية في عصر الفتنة )
 المقدمة

سااالط الضاااوء باااالتركيز علاااى موضاااوع خطيااار جااادا أال وهاااو اساااتعانة نهاااال المااارة أن  أردناااا
وتأثيراتهاااا علاااى القاااوى اإلساااالمية بالممالاااك االسااابانية ع لكاااي نتعااارع علاااى طبيعاااة تلاااك العالقاااة  

الوجود العربي اإلسالمي في األندلس والوصول إلى العلل واألسباب التي أدت إلى هااا االنحاراع 
 السياسي لدى هال القوى اإلسالمية.

وماان هنااا تنبااع أهميااة دراسااة موضااوع اسااتعانة القااوى اإلسااالمية بالممالااك االساابانية فهااي 
 خ السياسي األندلسي .تسلط الضوء على مظاهر القول والضعع في التاري

إن دراستنا لهاا الموضوع تعطينا النتائج التي تمخضت عنها تلك االستعانة من تداعيات  حول  
الوجود العربي اإلسالمي في األندلس وتقصير مدة وجود المسلمين والحكم اإلسالمي لهال البقعة 



 4 

تمثل حلقة مهمة  إا كانت ه738-ه34من األرض وتقويض دولة إسالمية قامت واستمرت منا 
من حلقات التاريخ اإلسالمي وكانت أنمواجا حيا لعظمة اإلسالم وسمو تاريخه وحضارته عفلقد 

كز الجزيرة األيبيرية إلى مر  هاريا ثراء ال مثيل له وأحالوا شبأثرى المسلمون اسبانيا سياسيا وحض
تقدمها وقوتها قبلة ورفيع المكانة فغدت األندلس في عهود  ثقل سياسي وحضاري على قدر عال

وقوة عسكرية يحسب  هشعاع حضاري وفكري يفيض على جانبيلطلبة العلم  إا أصبحت مركز إ
وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة محاور المحور األول تحدثنا فيه عن بداية الفتنة  لها ألع حساب.

هم باألسبان والمحور الكبرى والمحور الثاني تناولنا فيه الصراع بين المهدي والمستعين واستعانت
ة الثالث عن عودة هشام المؤيد إلى الخالفة والمحور الرابع عودة سليمان للخالفة  للمرة الثاني

 واالستعانة بالممالك االسبانية
 

 عصر الفتنة الكبرىاوال :
ن ية الفتنة التي تعرع لدى األندلسيمرت البالد بمرحلة عصيبة وصعبة إال وهي مرحل

لعناصر البربرية في تلك الحقبة ا البربرية ( ؛ والك لضخامة الدور الاي قامت بهابأسم ) الفتنة 
 ع ووالية أخيه عبد الرحمن(1) الزمنية ع وقد ابتدأت هال الفتنة بعد وفاة الحاجب عبد الملك المظفر

عه ع إا تمادى األخير في غيه وجرأته ع وأقدم على ما لم يقدم عليه والدل وأخيه بانتزا(4) شنجول
والية العهد من هشام المؤيد مما أثار سخط العامة عليااااه وسخط بني أمياااة الاين أغضبهم خروج 

 . (9) األمر من بين أيديهم
ولقد كان ) للالفاء ( أم عبد الملك ع دور في تأجيج الثورة على عبد الرحمن لنقمتها عليه 

إلعالن الثورة (2) بن هشام ) المهدي(؛ ألنها تتهمه بقتل ابنها عبد الملك ع فاتفقت مع محمد 
من أموال ؛ إلتمام أمرل فكانت  هبما يحتاجواألخا بثأر ولدها من عبد الرحمن وقدمت إليه العون 

؛ للثأر لمقتل  (5)هال فرصة اهبية لمحمد بن عبد الجبار السيما وأنه كان يخطط لألمر قبل الك
ته االنقضاض على العامريين مع الوزير والدل على يد الحاجب عبد الملك المظفر ؛ لمحاول

 . (6)عيسى بن سعيد المعروع بابن القطاع وزير عبد الملك المظفر 
إلى غزوته فأعلن  لالرحمن شنجو استغل محمد بن هشام فرصة خروج الحاجب عبد 

ه ع وتمكن من خلع الخليفة هشام المؤيد والحصول على التنازل منه عن 933الثورة سنة 
ع وبالك تربع محمد بن هشام على كرسي الخالفة (8)الخالفة ع وتسمى بالمهدي باهلل وملك قرطبة 

اجب الفعلية ع وانقضى عهد السلطة الثنائية المتمثلة بسلطة الخليفة الشرعي االسمية وسلطة الح
 . (7)لتظهر سلطة جديدة موحدة 

لقد استقبل الشعب القرطبي اعتالء الخليفة الجديد عرش الخالفة باالستبشار والسرور 
 . (3)والرضي وأفرطوا في إقامة الحفالت والوالئم 
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وقد ظنوا أنهم تحولوا إلى حال أحسن وأفضل مما هم عليه في النظام العامري من غير 
نهم قد استقبلوا وضعًا صعبًا مليئًا باألحداث الجسام والمؤلمة فلم يكن الخليفة الجديد أن يعلموا أ

ع فما أن أصبحت األمور  (10)رجل الساعة ولم يكن او قدرة قيادية عالية تؤهله لقيادة دفة البالد
 . (11)لصالح المهدي حتى اظهر من الفساد أكثر مما عمل شنجول

الاي انفض جيشه  الرحمن شنجولمن إلقاء القبض على عبد تمكن أتباع الخليفة الجديد 
من حوله عندما وصلهم خبر ثورة محمد بن هشام ع واقتيد إلى الخليفة الجديد فأمر بإعدامه ع 

 . (14)وبالك انتهت مدة الحجابة العامرية ) الدولة العامرية (
سياسة تسببت في إثارة الفوضى والفتنة وخلفت جوًا من  إتباععمد الخليفة الجديد إلى 

االضطراب وعدم االستقرار ع وقادت إلى حدوث صراعات جرت الويالت على البالد ومن هال 
 السياسة :
ألقى القبض على كثير من العامريين وأتباعهم ونفاهم إلى أطراع البالدع وبالغ في  -1

نتهاب أموالهم حتى أن ا لناس ترحموا على أيام العامريين ) الدولة عمليات انتهاكهم وا 
 . (19)العامرية ( 

قام بعزل ما يقارب عن سبعة آالع من جندل ع أقالهم وقطع أرزاقهم وأضحوا عنصرًا  -4
 .(12) من عناصر التوتر والشغب والفوضى

أساء التصرع مع البربر ع وعاملهم بقسوة ووحشية حتى وصل به األمر إلى   -9
إعالن بأن من قتل بربريًا فسينال جائزة ع فسارع ضعاع النفوس من أهل قرطبة في 

 أمثال ) دسنار ةآثار حسنصالحين ولهم  اقتل من قدروا عليه ع حتى قتل أناس
أموالهم وهتكت أعراضهم ووصل  البرزالي ع ومسلم بن عبد اهلل الحسيني (ع فسلبت

الحال إلى أن أقوام من أهل خراسان وأهل الشام تعرضوا لهاا الفتك على أنهم 
 . (15)بربر

لقد أثارت تصرفات الخليفة الجديد محمد بن هشام ) المهدي( ع أهل األندلس وابغضوها 
الناصر والتفوا حوله ع فقرروا محاولة اإلطاحة به فتوجهوا إلى هشام بن سليمان بن عبد الرحمن 

وهو والد سليمان الاي جعله ابن عبد  (16)ه  933وبايعول بالخالفة ع وتلقب بالرشيد والك سنة 
 . (18)الجبار ) المهدي( وليًا للعهد ثم سجنه  

وقبل أن يتم اللقاء العسكري بين الطرفين جرت مراسالت فيما بينهم ؛ ليخلع ابن عبد 
ة إال أنه رفض وجمع أصحابه الاين التفوا حوله ع فجرى اللقاء بين الجبار ) المهدي( من الخالف

إلى وقوعه أسيرًا فاقتيد إلى عبد الجبار الاي أمر  أدىالطرفين إال أن تخاال أصحاب الرشيد 
 . (17)بقتله 
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 الصراع بين المهدي والمستعين ثانيا : 
بعد مقتل هشام بن سليمان الملقب بالرشيد على يد ابن عبد الجبار المهديع انسحب 
أصحابه إلى ارمالط ) وهي من  ضواحي قرطبة ( ع وكان معهم سليمان بن الحكم بن عبد 

ع وهكاا (13)بالمستعين لعمه ولقبو الرحمنع وهو ابن أخ هشام ) الرشيد ( المقتول فبايعه أصحاب 
انقسمت البالد إلى قسمين قسم يدعو لمحمد بن عبد الجبار المهدي ع وقسم آخر يدعو ويؤيد 

 . (40)سليمان المستعين ومعه البربر 
 والثمن الغالي  االستعانة باألسبان - أ

وجد سليمان بن الحكم) المستعين ( ومن معه من البربر بأنهم غير قادرين على مجابهة 
ع ففكر (41)ك كانوا يرون البد من وجود قوة ساندة لهم في تحقيق مشروعهم المهدي وقواته ؛ لال

البربر ومعهم سليمان المستعين إلى التوجه إلى األسبان في الشمال وطلب االستعانة منهم ع 
ع فتفاوضوا معه على أن يساندهم (44)فتوجهوا نحو ) سانشو بن غرسيه بن فردلند( أمير قشتالة

وبإمدادهم بالجند مقابل التنازل له عن عدد كبير من الحصون والقالع  (49)في دخول قرطبة 
ع وهاا أن دل على شيء فأنه يعطينا صورة عما  (42)والمدن التي يحددها في المناطق الثغرية

وصل إليه وضع بعض القادة المسلمين من التدني الخلقي ونسيان المبادئ اإلسالمية ع 
السابقون في الحفاظ على هال األراضي وتوسيعهاع فيعمل والتضحية بكل الجهود التي بالها 

هؤالء بالتضحية بها مقابل الوصول إلى الحكم دون المباالة بضياع تلك المناطق ع وما قد يجر 
الك إلى خسارة مناطق أخرى كما أنهم غير مبالين بمصير المسلمين القاطنين فيها ع وما سيؤول 

 . إليه هاا المصير من دمار وال وهوان
في الوقت نفسه أيضا فكر المهدي باالستعانة باألسبان فأتجه إلى ملك قشتالة وصادع 

وهنا بدأ ملك قشتالة يوازن بين الطرفين  (45)أن التقى وفد سليمانع ووفد المهدي عند ملك قشتالة
ويفرض شروطه عليهم ع ويرى من هو الاي يقدم تنازالت أكثر من الثاني ويمنحه ما يطلب مما 

يملك فرجحت كفة البربر وسليمان المستعين فقد اتفقوا معه على أن يمنحول مقابل مساندته لهم ال 
 . (46)ما أحب من مدائن الثغر فرد طلب المهدي في تقديم العون له 

العمل على مقاومة مشاريع البربر  (48)وفي خطوة لمضايقة البربر حاول الفتى واضح
ونادى في سائر الثغور محارًا من تقديم العون أو المؤونة  (47)وعرقلة وصول المؤن والعون إليهم

إلى البربر وأن من حماااااال شيئًا إليهم من الطعام فقد أحل ماله ودمه ع فضاق األمر بالبربر حتى 
ع ولم ينقاهم من هال الضائقة سوى اللجوء إلى حليفهم سانشو بن  (43)أكلوا حشائش األرض

ع وهاا ما يوضحه لنا ابن عاارى  (90)من مال ومؤن وأقوات غرسيه الاي أمدهم بما طلبول
بقوله : )) ثم أرسل إلى البربر ألع عجلة من الدقيق والعقاقير وأنواع المأكل ع وألع ثور (91)
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وخمسة آالع شال وجميع ما يصلحهم حتى الفحم والعسل ... فعاش البربر بالك وقويت نفوسهم 
.)) 

جيش كثيع من النصارى يرافقه البربرع فلما وصلوا إلى مدينة ثم سار ملك قشتالة بنفسه في 
فنهض     لقتالهم  وقد أمدل  (94)سالم أرسلوا إلى واضح يرغبونه بالصلح إال أنه رفض الك

المهدي أول األمر بقوات بقيادة غالم واضح ) بليق ( ثم أرسل إليه قوات بقيادة قيصر ) غالم 
فين بين قوات الفتى واضح والقوات المتحالفة ) البربر وملك المهدي ( ع وحدث اللقاء بين الطر 
ع فدارت الدائرة على  (92)على مقربة من قلعة عبد السالم(99)قشتالة ( في مكان يدعى شرنبه

الفتى واضح فخسر المعركة ع واستولى البربر على معسكرة بما فيه من ماااااااااال وسالح ع وقد 
وأتجه الفتى واضح بمن نجى معه من المعركة إلى قرطبة  (95)ه200حدثت هال المعركة سنة 

 .(96)وكان عددهم ما يقرب من أربعمائة رجل
 موقعة قنيتش  - ب

بعد خسارة الفتى واضح في لقاءل مع البربر ع أدرك المهدي مدى خطورة الموقع 
ند ع فقام بحفر خندق حول قرطبة ع (98)وصعوبته فعمل على إجراء التحصينات الالزمة لقرطبة

ع فخرج للقاء الجيش المتحالع ) البربر وملك قشتالة ( ع وقد عسكرت القوات (97)مخرج كل ربض
المتحالفة عند سفح جبل قنيتش ع فجرى اللقاء بين الطرفين وجرت معركة عنيفة تمكنت القوات 

عدد  إن (20)وقتل منهم عدد كبير وياكر ابن بسام (93)المتحالفة من إلحاق الهزيمة بقوات المهدي
إن من قتل من  (21)وابن الخطيب عاارىالقتلى فيها بلغ عشرة آالع قتيل ع في حين ياكر ابن 

 أهل قرطبة أكثر من ثالثين ألع شخص .
لقد كان من نتيجة هال المعركة انهيار القوات األندلسية التقليديةع ولم تقم لها بعد الك 
قائمةع تلك القوة العسكرية التي قدمت تضحيات وحققت انجازات وانتصارات مجيدة واادت عن 

قوة عسكرية  ينشئوااألندلس لسنوات طويلة ع ولم يتمكن ممن جاءوا أو تولوا األمر فيما بعد أن 
 . (24)ا مكانة في األندلس كما كان في السابق له

أما المهدي فلما رأى ما تعرض إليه من خسارة  (29)فر واضح بمن معه إلى منطقة الثغر
ع ففكر في حيلة جديدة لكسب الوقت واألمر لصالحه ع فاظهر هشام المؤيد وأدعى بأنه نائبه ع 

ع ليفاوض البربر في هاا (22)وان محاولة منه لقلب األمور لصالحه وأرسل القاضي ابن اك
اإلدعاء فرفضوا ما عرض عليهم وأصروا أن يكون خليفتهم سليمان المستعين ع عند ااك قرر 

ثم خرج أهل قرطبة إلى  (26)وتوجه إلى مدينة طليطلة (25)المهدي الخروج من قرطبة هاربًا 
ستعين إلى قصر الخالفة فدخل سليمان الم (28)المستعين فأحسن لقاءهم ثم رجعوا إلى قرطبة 

 . (27)ه ع وبايعه الناس بالخالفة 200سنة 
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ووصل أمير قشتالة إلى قرطبة واستقبل من قبل حلفاءل بحفاوة وترحيب وأكرمت ضيافته 
ع وقدموا الهدايا له وألصحابه ع وما أن استقر مقامه حتى بدأ يطالب حلفاءل باإليفاء بالتزاماتهم 
تجاهه بموجب االتفاق المبرم بين الطرفين ع وأن يسلمول المدن والحصون التي اشترط عليهم 

مها له بموجب االتفاقية ع فأخبرول أن تلك الحصون والمدن ليست تحت سلطانهم في الوقت تسلي
الحاضر فإاا ما أصبحت تحت حكمهم أعطول ما اتفقوا عليه ع فخرج من قرطبة عائدًا إلى بالدل 

 . (23)تاركًا بعض قواته البالغ عددها مائة مقاتل في ربض يدعى منية العقاب 
 عانة ومن نتائج هذه االست

إعطاء فرصة جديدة للقوات االسبانية لألخذ بثأرها من المسلمين فلقد قتل  -1
 . (05)النصارى من أهل قرطبة أكثر من ثالثين ألف شخص 

إعطاء ملك قشتالة فرصة ذهبية في دخول قرطبة ، ووضع قاعدة عسكرية لجيشه  -2
 . (01)في أرض األندلس 

خسارة المسلمين العديد من األئمة العلماء ذهبوا ضحية من جراء هذا الصراع  -3
(02). 

أنه أصيب في هذه المعركة أكثر من ستين مؤدبًا وأنه هلك (03)يذكر ابن بسام  -4
 فيها من الناس خلق كثير .

انهيار القوات األندلسية التقليدية التي كان قد أضعفها ، وشل حركتها من قبل  -0
عامر وبعد هذه المعركة لم تقم لتلك القوات قائمة، ولم يتمكن ممن  محمد بن أبي

تولوا األمر فيما بعد من إعادة إنشاءها من جديد بمثل ما كانت عليه في سابق 
 .(04)عهدها

 استعانة المهدي باألسبان -ج
أو يستجمع القوات ع وقد انظم إليه الفتى  أخا المهدي ينظم أمورل في مدينة طليطلة

واضح بمن معه ع إا أن أغلب أهل الثغر والعديد من المناطق المختلفة ماعدا والياااااااات الجنوب 
 . (55)ع كااااان والءها للمهدي ولم تنظم وتخضااااع لطاااااعة سليمان المستعين 

اضح قرر الخروج بالجيش إلفساد ولما علم سليمان المستعين بما يدبرل المهدي والفتى و 
قناع أهل المناطق التابعة للمهدي للرضوخ لطاعته واالعتراع بخالفته ع فتوجه  ما يخططون له وا 

ودعى أهلها إلى الطاعة فرفضوا الك ثم تركهم دون أن يستعمل معهم القوة راجيًا  نحو طليطلة
نة سالم فتداركه وقت الشتاء انصياعهم إلى الطاعة من دون أن يسيء إليهم ع ورحل إلى مدي

 . (56)فاقفل راجعًا إلى قرطبة ع وبالك فشلت مساعيه في تحقيق ما يصبو إليه
أدرك المهدي والفتى واضح أنهم غير قادرين على الوقوع بوجه البربر وسليمان 
المستعين وقوات النصارى المتحالفة معهم ع وهنا قررا التوجه إلى الممالك األسبانية لالستعانة 
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 (58)بهم وطلب المساعدة منهم ؛ ليساندوهم في استعادة سلطاتهم في قرطبة والعودة إلى الحكم
الحائط المبادئ اإلسالمية وغير مبالين بما سيترتب على هاا األمر من ضاربين عرض 

مجازفات ومخاطرات ع وخسائر يجرونها على المسلمين سواء كانت تلك الخسائر مادية أم 
معنوية أو بشرية ع وغير الك واضعين نصب أعينهم فقط مصالحهم الشخصية وثاراتهم فيما 

 حال المسلمين والنتائج المرتبة على الك .بينهم دون النظر إلى ما سيؤول إليه 
بدأ الفتى واضح يدبر الحيلة على سليمان المستعين ا فأرسل إليه يطلب منه اإلعفاء من 
الخدمة ليتفرغ للعبادة ع فكتب إليه سليمان بالنظر في سائر الثغور ع وقد عمل الك لكسب 

 . (57)اطمئنان سليمان إليه لينفا خطته في االستعانة باإلفرنج 
لكنه لم يكتع (53)سار الفتى واضح إلى التماس المساعدة من النصارى أسوة بخصومه

باالستعانة بملك واحد فقط كما فعل خصومه ع بل استعان باثنين إا أتجه إلى ريموند باريل 
صاحب برشلونة ع وارمقند أمير اورقلة واتفق معهم على أن يمدال بجيش لمقاتلة البربر في قرطبة 

 وهال الشروط هي : (61)وقد فرض عليه الجانب النصراني شروطًا باهظة وقد وافق عليها ع(60)
 أن يقدم المسلمون للقوات اإلفرنجية الطعام والمؤن . -1
 أن يدفع لكل أمير مائة دينار يوميًا . -4
 .(64)أن يتنازل لهم عن مدينة سالم -9
ساااااالح يكون خالصًا لهمع وأن أن كل ما يستولي عليه النصااااااارى من عسكر البربر من  -2

 .(69)نساء البربر ودماءهم وأموالهم حالل لهم ال يحول أحد بينها وبينهم
إن هاا األمر يشير إلى مدى الدناءة والخسة التي وصل إليها أصحاب األمر في تلك المدة 

المسلمين )  ع بما يتنافى مع المبادئ األخالقية اإلسالمية . إا أخاوا يتاجرون بأموال وأعراض
من البربر ( ع ويطلقون أيدي األعداء في استباحتها من اجل نزوات دنيوية ع أال وهي الحصول 
على السلطةع كما أن هاا االنحطاط قد زاد من أطماع األعداء في المسلمين واالستهانة بهم ع 

لرغم من فضاًل عن الك أن هؤالء األشخاص ال يكن لهم األعداء االحترام ويحتقرونهم على ا
 استفادته منهم ع إا يتخلصون منهم متى ما انتفت الحاجة إليهم .

سار النصارى فورًا إلى مدينة سالم فاحتلوها بعد أن تم إخالءها بمن كان فيها من 
ع ثم تقدموا (62)المسلمين ع تنفياًا لبنود االتفااااااااااق وما أن دخلاااااوها حتى حولوا مسجدها إلى كنيسة

ى مدينة سرقسطة فتعرضت المدينة وأهلها إلى الدمار والخرابع ثم سار بهم واضح فوصلوا إل
متجهًا إلى مدينة طليطلة لالنضمام إلى قوات المهدي المتواجدة هناك ع وما أن وصلوا حتى سار 
الجيش المتحالع صوب قرطبة فخرج سليمان من قرطبة بقواته من البربر للقائهم ع والتقى 

ع وكان  (66)ه200والك في منتصع شوال سنة  (65)يعرع عقبة الثغرالجمعان في موضع 
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تعداد جيش المهدي ما يقارب ثالثون ألع مقاتل مسلم ع وتعداد النصارى المتجحفلة معه ما 
 . (68)يقارب تسعة آالع مقاتل مسيحي 

المؤخرة انقسم جيش سليمان إلى قسمين المقدمة بقيادة زاوي بن زيري ع وجعلوا سليمان في 
 .(67)ومعه جمااااااع من المغااااااااااربة وطلبوا منه أال يترك مكانة في أي موقع كان

جرت المعركة بين الطرفين وعمل البربر خطة وحيلة لتطويق القوات اإلفرنجيةع فانسحبوا 
م أمامها فشكل هاا خرقًا لصفوع البربر ع فاعتقد سليمان أن الدائرة كانت عليهم من غير أن يعل

إنها خطة وحيلة دبرها البربر لاللتفات على القوات اإلفرنجية ع فهرب من ساحة المعركة ولحقه 
جند المغاربة ع وقد تمكن البربر من إلحاق الهزيمة باالفرنجة وقتل األمير ارمنجو ) ارمقند ( ع 

ن والبربر ع وبالك خسر سليما (63)ولما علم البربر بهزيمة سليمان بقواته ارتدوا نحو الزهراء
ع وكان سبب الخسارة عدم وجود تنسيق بين مقدمة الجيش ومؤخرته ع إا انكشفت  (80)المعركة

مؤخرة الجيش بسبب هروب سليمان نتيجة جهله بالخطط العسكرية ع فلو أنه أدرك حقيقة خطة 
سليمان  ع إا نرى أن البربر على الرغم من هروب(81)قوادل وامتثل ألوامرهم لكان النصر حليفًا له 

بقواته قد كبدوا اإلفرنج خسائر كبيرة ع لكن هروب سليمان اضطرهم لالنسحاب إلى مدينة الزهراء 
. 

ع وانسحب البربر من مدينة الزهراء  (84)أما سليمان فقد انسحب بقواته إلى مدينة شاطبة 
رطبة ع ودخل المهدي والفتى واضح ومن معهما من اإلفرنج إلى ق (89)وتوجهوا نحو الجنوب 

 .(82)وجدد البيعة لنفسه وجعل الحجابة لواضح 
ه ع وتمكن البربر هال 200ثم مضى المهدي يتعقب البربر والتقى معهم في وادي آرل سنة 

المرة من الثأر لخسارتهم في وقعة البقر ع وحصل البربر على غنائم كثيرة ع وقتل من اإلفرنج 
 .(85)كثيرأكثر من ثالثة آالع وغرق منهم في الوادي خلق 

عاد المهدي إلى قرطبة بعد هال الخسارة ع أما اإلفرنج فعندما عادوا إلى قرطبة كانوا 
ع ثم طلب المهدي من اإلفرنج الخروج  (86)رغاضبين ع فأمعنوا بالقتل والفتك بكل من يشبه البرب

بدوها وقرروا معه لقتال البربر مرة أخرى ع إال أنهم رفضوا الك محتجين بالخسائر الفادحة التي تك
 .(88)العودة إلى بالدهم

خرج المهدي بمن معه لقتال البربر إال أنه تراجع خوفًا من مواجهتهم ع واضطر إلى حفر 
 . (87)خندق حول مدينة قرطبة والتحصن بها

أما سليمان المستعين فلما علم بما حققه البربر من انتصارات ع أسرع إلى معسكر البربر 
 . (83)دأ بالزحع نحو قرطبة الستعادة الحكم بمن معه من القوات وب
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 النتائج 
إثقال كاهل الخزينة القرطبية بالمصاريف التي ال مبرر لها ، والتي أصبحت فارغة مما  -1

 . (05)اضطر المهدي إلى جمع األموال من أهل قرطبة ؛ لسد نفقات جيشه 
تقديم األموال والمؤن إلى جيوش االفرنج المساندة والمبالغ الباهظة والمكلفة )   -2

دينارين لكل جندي في كل يوم ومائة دينار لكل أمير يوميًا (، فبعد أن كان النصارى 
يقدمون للمسلمين الجزية واألموال ، انقلب الحال فأصبح المسلمون هم الذين 

 . (01)لبون مساعدتهميتوددون لهم ويعطونهم األموال ويط
خسارة مدينة سالم وتسليمها إلى النصارى بدون أي جهد أو خسارة من قبلهم ،  -3

وتقديمها لهم على طبق من ذهب مقابل وقوفهم إلى جانب المهدي ضد البربر 
 . (02)وسليمان المستعين

تعرض البالد إلى الدمار والخراب ، فمثاًل تعرضت سرقسطة إلى األذى ، فقد تأذى  -4
  (03)لها وأصابهم الدمار عند قدوم جيش النصارى إليها في طريقهم لمساندة المهديأه
. 

تعرض المسلمون إلى االنتهاكات يندى لها الجبين من قبل القوات النصرانية من دون   -0
أن يتعرضوا إلى المسائلة أو المحاسبة طبقًا لبنود االتفاق ، حتى وأن كانت في 

عرضت بنت أحد األشخاص إلى االعتداء من قبل العلوج األعراض، فعلى سبيل المثال ت
، فقد أخذها أحدهم ، وكانت حسنة جميلة فرفع شكواه إلى الفتى واضح ، فلم ينصفه 
ولم يحرك ساكنًا ومنعه في الكالم عن هذا األمر، ولما حاول افتداءها اخذ منه العلوج 

هذه الحوادث وأشكالها كثير ، ومن  (04)المال وقتلوه ، وبذلك خسر ماله ونفسه وابنته
 ، وهذه من نتائج االستعانة بالقوى األجنبية وتمكينها من دخول بالد المسلمين .

علنًا دون أن ينكره  استخفاف النصارى بأهل قرطبة وتعرضهم بالسب لرسول اهلل   -6
 .(00)أحد عليهم

 عودة هشام المؤيد إلى الخالفة ا : ثالث
بعد عودة المهدي إلى قرطبة انغمس في ملااته وشهواته ع غير عالم بما كان يخبأ له القدر 
من مصير وما تحاك له في الخفاء من مؤامرة ع فلقد اتحدت جهود الفتيان العامريين من 
عادة الخالفة  الصقالبة ) عنبر وخيران( مع جهود الفتى واضح ع للعمل على اإلطاحة بالمهدي وا 

 . (76)المؤيد  إلى هشام
وكان هاان الفتيان من أتباع سليمان المستعين ع فراسلوا المهدي طلبًا لألمان معلنين له الطاعة 
ع وطلبا منه أن يسمح لهما بدخول قرطبة ع فوافق على الك محسنًا الظن بهما ع فقد كانا 



 10 

المؤيد أواًل وبابن يظهران عكس ما يبطنان إا كانا يحمالن حقدًا على المهدي ؛ لما عمله بهشام 
 .(78)عامر ) شنجول ( ثانيًا وأخال البيعة لنفسه 

ع وقد اجتمع  (77)أما واضح فقد نقم عليه ؛ لتصرفاته وكثرة األخطاء التي كان يقع فيها 
ه في القصرع وتمكنوا من السيطرة عليه وقبضوا على 200هؤالء في التاسع من اي الحجة سنة 

يد على كرسي الخالفة وجيء بالمهدي بين يديه فاكروا عليه المهدي ع واجلسوا هشام المؤ 
ثم قتل وقطع رأسه والقي جسدل من على السطح ع وبالك عاد هشام المؤيد إلى  (73)انوبه

والسيما ، (05)الخالفة وتم تجديد البيعة له وعين الفتى واضح الاي تولى تدبير األمور حاجبًا له
 ع وهو بحاجة لمن يدبر له األمور .وأن هاا الخليفة كان ضعيع الشخصية 

 
 عودة سليمان للخالفة للمرة الثانية :  رابعا

لم تؤد عودة هشام المؤيد إلى الخالفة إلى استتباب األوضاع وحدوث االنفراج السياسي ع 
فلقد رفض الجانب المقابل المتمثل بالبربر وسليمان المستعين هاا الوضع الجديد ع واالعتراع 

لمؤيد إلى الخالفة ع وقد دعا هشام المؤيد البربر إلى الطاعة فرفضوا وأعلنوا بعودة هشام ا
 . (31)تمسكهم بخليفتهم سليمان المستعين

خالصًا له ع  وعلى مايبدو أن البربر بإصرارهم على سليمان المستعين لم يكن حبًا به وا 
نما لكراهيتهم ألهل قرطبة ع لما فعلول بهم في السابق في عهد   .(34)المهديوا 

ع وتعرضت ارباض قرطبة إلى  (39)نهبًا وتخريبًا ودماراً  ظل البربر وسليمان يجوبون البالد
النهب والتخريب ع فضج أهل قرطبة ألفعالهم هال وامتألت نفوسهم حقدًا على البربر ورغبوا في 
االنتقام منهم والخالص من شرهم وقد تمكن البربر من السيااااااطرة على مناااااااطق عدة 

المناطق لهم بالطاعة وبخالفة ع واعترفت هال  (36)والجزيرة الخضراء (35)ومالقة(32)كجيااااااان
 (38)المستعين 

 التسابق في طلب االستعانة  - أ
حاول سليمان المستعين والبربر الحصول على مساندة ومعونة خارجية ع فاتجهوا إلى 
شباع رغبتهم  شانجة غرسيه أمير قشتالة للمرة الثانية ع من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية وا 

اعتبارات دينية أو أخالقية ومن دون مباالة للمصلحة العليا  في النفوا والسلطان من دون أدنى
نما كان جل اهتمامهم بمصالحهم الااتية دون النظر إلى ما  لدولة اإلسالم في األندلس ع وا 

 . (37)سيؤول إليه األمر ع وما سوع يخسرل المسلمون 
عدة بشكل رسمي وبالفعل راسل سليمان المستعين والبربر أمير قشتالة ع وطلبوا منه المسا

-950عارضين عليه التنازل له وتسليمه الحصون التي افتتحها الخليفة الحكم المستنصر ) 
ع مقابل أن يقدم  (33)ه( ع والحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وابنه عبد الملك المظفر 966
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ه( 209-966لهم المساعدة في استعادة السيطرة على قرطبةع وخلع الخليفة هشام المؤيد ) 
(100) . 

أنه أرسل  (101)حاول شانجة أمير قشتالة استغالل هاا الموقع لصالحه ع فياكر ابن األثير 
إلى المؤيد يعلمه بما طلب منه سليمان المستعين والبربرع طالبًا منه تسليم الحصون ع وقد اكرها 

ساندة  ويكون ندًا له وأن لم يفعل الك فأنه سوع يقوم بإمداد سليمان والبربر بما يحتاجونه من م
 له .

ياكران الخبر في شكل آخر ع ااكرًا ابن خلدون أن الخليفة  (104)بينما ابن خلدون والمقري 
هشام المؤيد والفتى واضح هم الاين أرسلوا إلى شانجة )) بعد أن علموا بمساعي سليمان 
المستعين والبربر لديه (( يطلبون منه عدم مساندة سليمان المستعين مقابل أن يتنازلوا له عما 

 يريد من الحصون .
والفتى واضح ع أنه ال مناص من القبول بشروط ملك قشتالة بعد أن رأى هشام المؤيد 

فأرسل (109)بإنجاد سليمان التحالع معه ضدهم  استشاروا أهل قرطبة خوفًا من أن يقوم شانجة
شانجة ع وفدًا إلى قرطبة إلجراء المكاتبة في تسليم ما اشترط عليهم تسليمه له من  ملك قشتالة

وتم كتابة وثيقة التسليم ع وقرأت على  ةالقضاجلس من الفقهاء و حصونع فتم في قرطبة عقد م
ع وقد شهد على الك كل من حضر ع  (102)الناس في حضاااور الخليفة هشام المؤيد وواضح 

وبهاا حصل ملك قشتالة على جميع الحصون التي تم االستيالء عليها في عهد الخليفة الحكم 
ع وهي  (105)أبي عامر وابنه عبد الملك المظفر  ه( والحاجب محمد بن966-950المستنصر ) 

ع وبالك حصل أمير قشتالة على هال المناطق من دون جهد  (106)ما يزيد على مائتين حصن 
أو خسارة جندي واحد من جيشه ع وحصل على ما لو حاولوا وبالوا سنوات عدة فأنه لن يستطيع 

ثورًا بخطة قلم وبسفاهة السفهاء من اجل الحصول عليها ع وبالك اهبت جهود السابقين هباًء من
الحصول على ملك زائل ع فخسرت األندلس خط دفاعها األول وتركت حدودها الشمالية مفتوحة 

 . (108)لغزوات النصارى 
سوا من الحصول على مساعدة النصارى ) اإلفرنج( ع فقد ئأما بالنسبة للبربر فأنهم لما ي

أوا يغيرون على المناطق المحيطة بها يمينًا وشمااًل ع ه ع وبد201قرروا محاصرة قرطبة سنة 
مما اجبر الخليفة هشام المؤيد والفتى واضح إلى  (107)فخربوا البالد والحقوا بها الدمار والتخريب

 .(103)عمل خندق أمام سور قرطبة ؛ لحمايتها من هجمات البربر 
فأخا يكاتب سليمان  منها ع اوحالة ميؤوس اصعب اشعر الفتى واضح بأن يواجه وضع

ويشير عليه بمنازلة قرطبة بعد أن يخرج منها فارًا إلى الثغر ولما علم الخليفة والجند بأمرل قبضوا 
 . (110)عليه وقتلول ونهبت أمواله 
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ع والتمس هشام المؤيد  (111)استمر البربر في حصارهم لقرطبة وضيقوا عليها الخناق 
المساعدة من أهل الثغور إال إن هؤالء اعتاروا عن تقديم المساعدة ؛ بسبب عجزهم عن الك وقد 
نصحوا الخليفة هشام المؤيد وأتباعه أما بطلب المساعدة من ملك قشتالة أو التفاوض مع البربر 

(114) . 
د ع بأن أرسلوا إلى سليمان ه بأسم الخليفة هشام المؤي209بال أهل قرطبة محاولة سنة 

كتابًا يدعونه فيه إلى إخماد الفتنة واالعتراع بخالفة هشام المؤيد على أن يكون وليًا لعهدل 
ومدبر أمرل والقائم بأعباء الخالفة ع ولما وصل الكتاب إلى سليمان رفض هاا المقترح رافضًا 

ين وأما هشام فال يستحق الك (( االعتراع بخالفة هشام المؤيد وقال : )) أنا هو أمير المؤمن
)) ما بايعت هشامًا قط ... وبايعني  :وأيدل في الك أصحابه البربر ع وقام بتمزيق الكتاب وقال 

 (119)هو طائعًا غير مكرل (( 
اشتد األمر على أهل قرطبة ع وجرت مناوشات بين الطرفين تأاى فيها الطرفين إال أنه في 

لب األمان ع فخرج القاضي ابن اكوان مع جماعة من الفقهاء النهاية اضطر أهل قرطبة إلى ط
ه وقتل 209وطلبوا األمان للمدينة من سليمان فأجابهم إلى الك فدخلها سليمان والبربر سنة 
 . (112)البربر العديد من سكانها ع ولم يفرقوا بين طفل وشيخ وامرأة وارتكبوا أبشع الجرائم 

مرة عن  لتنازله أو ن ووبخه على نقضه عهدل له بعد المؤيد فقد عاتبه سليما مأما هشا
الخالفة فأجبرل هال المرة على التنازل ع وخلع نفسه فأصبح سليمان خليفة للمرة الثانية وتلقب 

ياكر أنه  (116)ع وتختلع الروايات في مصير هشام المؤيد فابن األثير (115)باأللقاب السلطانية 
ياكر أنه هلك بعد  دخول سليمان إلى قرطبة ع وقد (118)وابن الخطيب  األندلسخرج إلى شرق 

 ه.209قتله محمد بن سليمان ابن الخليفة الجديد خنقًا دون علم والدل سنة 
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 الخاتمة                               
 الصراع بين المهدي والمستعين

فلقد قتل  إعطاء فرصة جديدة للقوات االسبانية لألخذ بثأرها من المسلمين
 كما ومنحت النصارى من أهل قرطبة أكثر من ثالثين ألف شخص

ملك قشتالة فرصة ذهبية في دخول قرطبة ، ووضع قاعدة عسكرية لجيشه في  
ن العديد من األئمة العلماء ذهبوا ضحية من ولقد خسر المسلمو أرض األندلس

 .القوات األندلسية  تار ، كما انهجراء هذا الصراع
 استعانة المهدي باألسبان            

إثقال كاهل الخزينة القرطبية بالمصاريف التي ال مبرر لها ، والتي أصبحت فارغة 
تقديم و  مما اضطر المهدي إلى جمع األموال من أهل قرطبة ؛ لسد نفقات جيشه

المساندة والمبالغ الباهظة والمكلفة ) دينارين  اإلفرنجاألموال والمؤن إلى جيوش 
لكل جندي في كل يوم ومائة دينار لكل أمير يوميًا (، فبعد أن كان النصارى 
يقدمون للمسلمين الجزية واألموال ، انقلب الحال فأصبح المسلمون هم الذين 

 .يتوددون لهم ويعطونهم األموال ويطلبون مساعدتهم
ها إلى النصارى بدون أي جهد أو خسارة من قبلهم ، خسارة مدينة سالم وتسليم

وتقديمها لهم على طبق من ذهب مقابل وقوفهم إلى جانب المهدي ضد البربر 
 .وسليمان المستعين

البالد إلى الدمار والخراب ، فمثاًل تعرضت سرقسطة إلى األذى ، فقد تأذى  تتعرض
 ي طريقهم لمساندة المهديأهلها وأصابهم الدمار عند قدوم جيش النصارى إليها ف

تعرض المسلمون إلى االنتهاكات يندى لها الجبين عند الك فقد  األمرولم يقع 
من قبل القوات النصرانية من دون أن يتعرضوا إلى المسائلة أو المحاسبة طبقًا 
لبنود االتفاق ، حتى وأن كانت في األعراض، فعلى سبيل المثال تعرضت بنت أحد 

تداء من قبل العلوج ، فقد أخذها أحدهم ، وكانت حسنة جميلة األشخاص إلى االع
فرفع شكواه إلى الفتى واضح ، فلم ينصفه ولم يحرك ساكنًا ومنعه في الكالم عن 
هذا األمر، ولما حاول افتداءها اخذ منه العلوج المال وقتلوه ، وبذلك خسر ماله 

نتائج االستعانة بالقوى  ونفسه وابنته ومن هذه الحوادث وأشكالها كثير ، وهذه من
 األجنبية وتمكينها من دخول بالد المسلمين .

علنًا دون أن  استخفاف النصارى بأهل قرطبة وتعرضهم بالسب لرسول اهلل 
 .ينكره أحد عليهم
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 الهوامش:
(الحاجب عبدالملك ع أبو مروان المظفر باهلل عبدالملك بن محمد بن أبي عامر ع تولى الحجابة بعد والدل سنة 1)

احمد بن يحيى بن ه ع الضبي ع 933ه وكانت أيامه أيام سعد ع ودامت حجابته إلى وفاته سنة 943
) دار الكتب 1في تاريخ رجال األندلس ع تح: عطبغية الملتمس ع (ع  ها533احمد بن عميرل )ت

أبو عبد اهلل بن محاامد بن عبيد القضاعي ؛ ابن االبار ع 946صعم(1338العلمية  ع بيروت ع 
ع 1جم( 1369ع ) الشركة العربية ع القاهرة ع 1تح : حسين مؤنس ع طالحلة السيراء ع (عها 657)ت
أخبار األندلس البيان المغرب في  ع( ها814أبو العباس محمد بن احمد )تعااري ع ؛ ابن 480ص

 .9ع ص9ج م(1379)دار الثقافة ع بيروت ع 4والمغرب ع تح : ليفي بروفنسال ع ط
(الحاجب عبدالرحمن شنجول : هو عبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر الملقب بالناصرع ويعرع بشنجول 4)

ع  ه933نسبة إلى جدل من قبل أمه شانجه النصراني ع توفي مقتواًل على يدمحمد بن هشام سنة 
؛ ابن عااري ع 480ع ص1؛ ابن االبار ع الحلة السيراء ع ج910-903الضبي ع بغية الملتمس ع ص

 .97ع ص9البيان ع ج
ع  بار الخلفاء عاالكتفاء في أخ (عها586أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزي) ت بعد  (ابن الكردبوس ع9)

لبستاني ؛ ا68صم( 1381مية ع مدريد ع تح: احمد مختار العبادي ع د.ط) معهد الدراسات اإلسال
 .5ص م(1378معارك العرب في األندلسعد.ط)دار مارونعالمكانع  بطرسعع

(محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبدالرحمن الناصر ع كنيته أبو الوليد ولقبه المهدي ع ولي الخالفة مرتين 2)
ه ع الحميدي ع 200لحكم ع قتل سنة ه ع والثانية بعد سليمان بن ا933يوم خلع هشام المؤيد سنة 

في تاريخ علماء جاوة المقتبس (ها 810أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المناعم )ت بعد 
؛ الضبي ع 44ع صم(1338) دار الكتب العلمية ع بيروت ع 1األندلس ع تح : روحية السويفي ع ط

أبو عبد اهلل ؛ لسان الدين ابن الخطيب ع 50ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج42بغية الملتمس عص
أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم (ع ها886محمد بن عبد اهلل بن سعيد بن احمد السلماني )ت
ع 4ع جم(4009ت ع )دار الكتب العلمية ع بيرو 1من ملوك اإلسالم ع تح : سيد كسروي حسن ع ط

 .103-104ص
 .109ع ص4؛ لسان الدين ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج51ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج5)
)دار الثقافة ع 1في محاسن أهل الجزيرة ع ط الاخيرة (ع ها 524أبو الحسن علي الشنتبريني )ت(ابن بسام ع 6)

 ها675ي بن موسى المغربي)تعل؛ ابن سعيد ع 146-145ع ص1ع مج1ع قم(1383بيروت ع 
ع 1ج(1355) دار المعارع ع القاهرة ع 9تح: شوقي ضيع ع طالمغرب في حلى المغرب ع (ع
القسم –؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 99-91ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج419ص

الوفاءع )دار 1عطن عبد البر وجهودل في التاريخاب ليث مسعودعع؛ جاسم565صالثاني ع 
 .95ع صم(1377القاهرةع

ع ؛ ابن االثير ع الكامل في التاريخ ع 42؛ الضبي ع بغية الملتمس ع ص44(الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص8)
؛ ابن عااري ع 980ع ص8جم(1338ع )دار الكتاب ع بيروت ع 1تح : عمر عبد السالم تدمري ع ط

 سير اعالم النبالء ع (عه728حمد )تشمس الدين محمد بن ا؛ الاهبي ع60ع 55ع ص9البيان ع ج
؛ لسان الدين ابن الخطيب عاعمال 147-148ع ص18ج م( 1375) موسوعة الرسالة عالقاهرة ع 9ط

العبر وديوان المبتدأ  العبر(عها 707عبد الرحمن المغربي )ت؛ ابن خلدون ع 102ع ص4االعالم ع  ج
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ي السلطان األكبر عد.طع )مؤسسة جمالع والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من او 
 .123ع ص2ع ج م(1383بيروتع

م( 1360ع )مكتبة الخانجي ع القاهرة ع 9دولة اإلسالم في األندلس ع طدولة االسالم  محمد عبداهلل ع(عنان ع7)
 .624القسم الثاني ع ص–ع العصر األول 

 .105ع ص4(لسان الدين ابن الخطيب عاعمال االعالم ع  ج3)
قصة األندلس  راغبع؛ السرجاني ع629-624القسم الثاني ع ص–(عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 10)

 .432ع ص1جم(4011)مؤسسة اقرأ عالقاهرةع 1من الفتح إلى السقوطع ط
 .143ع ص18(الاهبي ع سير اعالم النبالء ع ج11)
 .150ع ص2(ابن خلدون ع العبر ع ج14)
 .432ع ص1؛ السرجاني ع قصة االندلس ع ج150ع ص2(ابن خلدون ع العبر ع ج19)
 .625القسم الثاني ع ص–؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 87ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج12)
 .71ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج15)
اريخ ع ؛ ابن االثير ع الكامل في الت42؛ الضبي ع بغية الملتمس ع ص44(الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص16)

المعجب في تلخيص أخبار المغرب  (ع ها628عبد الواحد) ت ؛ المراكشي ع981-980ع ص8ج
؛ ابن عااري ع البيان ع 93ص م(4006) المكتبة العصريةع بيروت ع 1عتح:صالح الدين الهواريع ط

 .87ع ص9ج
) دار 1األندلس ع طتاريخ المسلمين في محمد سهيلع ؛ طقوش ع83-87ع ص9( ابن عااري ع البيان ع ج18)

القسم الثاني ع –؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 937ع صم(4005النفائس ع بيروت ع 
 .625ص

؛ 93ع ص ي ع المعجب؛ المراكش42؛ الضبي ع بغية الملتمس ع ص44( الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص17)
 .108ع ص4لسان الدين ابن الخطيب عاعمال االعالم ع  ج

 .72ع 51ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج108ع ص4ين ابن الخطيب عاعمال االعالم ع ج(لسان الد13)
 .200(طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص40)
 .435ع ص1(السرجاني ع قصة االندلس ع ج41)
أبي الحسن علي بن  ؛ ابن االثير ع20؛ المراكشيع المعجب ع ص44(الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص44)

ع 51ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج981ع ص8الكامل في التاريخ ع ج ع(ها690محمد الجزري )ت
ع 2؛ ابن خلدون ع العبر ع ج108ع ص4؛ لسان الدين ابن الخطيب عاعمال االعالم ع  ج76
 .150ص

 .108ع ص4(لسان الدين ابن الخطيب عاعمال االعالم ع  ج49)
 . 76ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج42)
) وياكرل هنا بأسم ابن مامه النصراني نقاًل عن المؤرخ ابراهيم بن  76ع ص9ن ع ج(ابن عااري ع البيا45)

 القاسم (.
 .30ع صنة العرب في االندلسع مح ومد.؛ ح 76ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج46)
)المؤسسة 4محنة العرب في األندلسعط اسعدع(وهو أحد الفتيان العامريين وقائد الحدود الشمالية ع حومد ع48)

 .30ع ص م(1377العربية للنشرعبيروتع
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 .201؛ طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص30(حومد ع محنة العرب ع ص47)
 .76ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج43)
؛ عنان ع دولة االسالم ع 30؛ حومد ع محنة العرب في األندلس ع ص76ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج90)

 .626القسم الثاني ع ص–العصر األول 
 .76ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج91)
 .78-76ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج94)
 (شرنبة : لم اعثر لها على ترجمة .99)
 (قلعة عبد السالم : لم أعثر لها على ترجمة .92)
؛ حومد ع محنة العرب 108ع ص4؛ ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج78ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج95)

 .626القسم الثاني ع ص–؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 30في االندلس ع ص
 .626القسم الثاني ع ص–؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 78ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج96)
 .200(طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص98)
 .77ع 78ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج97)
؛ عنان ع دولة االسالم ع 201قوش ع تاريخ المسلمين ع ص؛ ط150ع ص2(ابن خلدون ع العبر ع ج93)

 .628-626القسم الثاني ع ص–العصر األول 
 .29ع ص1ع مج1(الاخيرة ع ق20)
 .108ع ص4؛ اعمال االعالم ع ج51ع ص9(البيان ع  ج21)
 .203ص م(4002عد.ط)مكتبة االسرل ع القاهرة عع حسين ع معالم تاريخ االندلس(مؤنس ع 24)
؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر 201؛طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص31ع ص9ااري ع البيان ع ج(ابن ع29)

 .628القسم الثاني ع ص–األول 
(القاضي ابن اكوان : أبو العباس أحمد بن عبداهلل بن هرثمة بن اكوان االموي ع قاضي الجماعة في قرطبة 22)

ي عهد عبدالملك المظفر وعبدالرحمن شنجول ع والة القضاء المنصور بن أبي عامر وأستمر قاضيًا ف
قبرة بني العباس ع القاضي ه ع ودفن بم249ولما قامت الفتنة نفي إلى المرية ثم وهران ع توفي سنة 

لمعرفة مدارك وتقريب المسالك ترتيب ال (ها522أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت ععياض 
ع 8ع جأعالم ماهب مالك ع تح: احمد بكير محمود ع د.ط) دار مكتبة الحياة ع بيروت ع د.ت( 

كتاب  (عها 587أبو القااسم خلع بن عبد الملك بم مسعود) ت ؛ ابن بشكوال126ع 114ع 111ص
ع 1مج4009المكتبة العصرية  ع بيروت ع)1الصلة في تاريخ علماء األندلسع تح : سعيد احمد ع ط

تاريخ  (عها839المالقي )ت ع الشيخ أبو الحسن بن عبد اهلل بن الحسن النباهي؛ النباهي ع 29-24ص
ع )دار اآلفاق الجديدة ع بيروت ع 5)المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (ع طقضاة االندلس 

 .114ع صم(1379
؛لسان الدين  ابن 143ع ص18ع ج؛ الاهبي ع سير اعالم النبالء 73ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج25)

 .108ع ص4الخطيب ع اعمال االعالم ع ج
؛ المقري 151ع ص2؛ ابن خلدون ع العبر ع ج108ع ص4(لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج26)

نفح الطيب من غص األندلس الرطيب ع تح: نفح الطيب  (ها1021احمد بن محمد التلمساني )ت ع
 .247ع ص1ع جم(1376ار صادر ع بيروت ع إحسان عباس ع د.ط) د
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 .143ع ص18؛ الاهبي ع سير اعالم النبالء ع ج73ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج28)
؛لسان الدين  ابن 143ع ص18؛ الاهبي ع سير اعالم النبالء ع ج96ع ص1ع مج1(ابن بسام ع الاخيرة ع ق27)

 .3م االندلسي ع صع ابن حز ؛ االفغاني 108ع ص4الم ع جالخطيب ع اعمال االع
؛ عنان ع دولة 202-209؛ طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص31-30ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج23)

 .628القسم الثاني ع ص–االسالم ع العصر األول 
؛ لسان الدين  ابن الخطيب ع 51ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج981ع ص8(ابن االثير ع الكامل ع ج50)

 .108ع ص4اعمال االعالم ع ج
؛ عنان ع دولة االسالم ع 202-209؛ طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص31ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج51)

 .628القسم الثاني ع ص–العصر األول 
ع 2؛ ابن خلدون ع العبر ع ج45؛ الضبي ع بغية الملتمس ع ص44(الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص54)

 .150ص
 .22ع ص1ع مج1(الاخيرة ع ق59)
 .203(مؤنس ع معالم تاريخ المغرب واالندلس ع ص52)
؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر 204؛ طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص39ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج55)

 .628القسم الثاني ع ص–األول 
ين ؛ طقوش ع تاريخ المسلم31؛ حومد ع محنة العرب في االندلس ع ص39ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج56)

 .627-628القسم الثاني ع ص–؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 204ع ص
ع 9؛ ابن عااري ع البيان ع ج45؛ الضبي ع بغية الملتمس ع ص44(الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص58)

 .247ع ص1؛ المقري ع نفح الطيب ع ج151ع ص2؛ ابن خلدون ع العبر ع ج39ص
؛ 39ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج 20؛ المراكشي ع المعجب ع ص44(الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص57)

 .151ع ص2ابن خلدون ع العبر ع ج
 .209(طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص53)
 .31(حومد ع محنة العرب في االندلس ع ص60)
 .209؛ طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص31(حومد ع محنة العرب في االندلس ع ص61)
؛ طقوش ع تاريخ المسلمين 31؛ حومد ع محنة العرب في االندلس ع ص32ع ص9ج (ابن عااري ع البيان ع64)

 .209ع ص
 .32ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج69)
 .32ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج62)
 .185ع ص4(وهي محلة على بعد أربع فراسخ من قرطبة ع دوزي ع المسلمون في االندلس ع ج65)
ع 8؛ ابن االثير ع الكامل ع ج45؛ الضبي ع بغية الملتمس ع ص44ص(الحميدي ع جاوة المقتبس ع 66)

ع 18؛ الاهبي ع سير اعالم النبالء ع ج35-32ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج984-981ص
 .247ع ص1؛ المقري ع نفح الطيب ع ج151ع ص2؛ ابن خلدون ع العبر ع ج472ص

 .36ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج68)
في األندلس عترجمة حسن حبشي  المسلمونرينهرتع؛ دوزي ع 32ع ص9يان ع ج(ابن عااري ع الب67)

 .185ع ص4ع ج م(1332عد.ط)الهيئة المصرية للكتاب عمصر ع
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ه وهي تبعد عن قرطبة ستة اميال وهي 945(مدينة الزهراء : مدينة بناها الخليفة عبدالرحمن الناصر سنة 63)
 (عها646بو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )تع شهاب الدين أغرب قرطبة ع ياقوت الحموي ع 

ع أبو عبد اهلل ؛ االدريسي  161ع ص9ع جم(1335) دار صادر ع بيروت ع 9معجم البلدان ع ط
) 1في اختراق اآلفاق ع طنزهة المشتاق ع  (ها 560محمد بن محااامد بن عبد اهلل بن إدريس الحموي ) 

أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن ؛ الحميري ع 583ع ص4ع جه( 1203عالم الكتب  ع بيروت  ع 
ع تح: إحسان عباس ع د.ط)  الروض المعطار في خبر االقطار(ع ها 810عبد المناعم )ت بعد 

 .435ع ص م(1370مؤسسة ناصر للثقافة ع بيروتع 
؛ ابن  20ع ص؛ المراكشي ع المعجب 25ع ص1ع مج1؛ ابن بسام ع ق44الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص(80)

؛ لسان الدين  ابن الخطيب 35-32ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج984ع ص8االثير ع الكامل ع ج
 . 151ع ص2؛ابن خلدون ع العبر ع ج107ع ص4ع اعمال االعالم ع ج

؛ دوزي 107ع ص4؛ لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج984ع ص8(ابن االثير ع الكامل ع ج81)
 .186ع ص4في االندلس ع ج ع المسلمون

ع 9(شاطبة : مدينة شرق االندلس وشرق قرطبة ع وهي مدينة كبيرة ع ياقوت الحموي ع معجم البلدان ع ج84)
وأخبار العباد عد.ط)دار صادر ع  ثار البالدآ(ع ه674زكريا بن محمد )ت؛ القزويني  ع 903ص

 مراصد االطالع (عها893المؤمن)تصفي الدين عبد  ؛ ابن عبد الحق ع593ع صبيروت عد.ت(
 .882ع ص4ع ج ه(1274)دار الجيلع بيروت ع 1على أسماء األمكنة والبقاع ع ط

؛عنان ع دولة االسالم ع 34؛ حومد ع محنة العرب في االندلس ع ص35ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج89)
 .627القسم الثاني ع ص–العصر األول 

مسالك (ع  ه823احمد بن يحيى بن فيصل )ت ريعبن فضل العم؛ا984ع ص8(ابن االثير ع الكامل ع ج82)
 .278ع ص42جع ه( 1249)المجمع الثقافيعأبو ظبي ع 1ط في ممالك األمصارعاالبصار 

؛ دوزي ع المسلمون في االندلس ع 37ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج 20(المراكشي ع المعجب ع ص85)
 .186ع ص4ج

 .186ع ص4االندلس ع ج(دوزي ع المسلمون في 86)
 .186ع ص4؛ دوزي ع المسلمون في االندلس ع ج33ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج88)
 .103ع ص4؛ لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج33ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج87)
 .34(حومد ع محنة العرب في االندلس ع ص83)
 .33ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج70)
؛ طقوش ع تاريخ المسلمين 31؛ حومد ع محنة العرب في االندلس ع ص32ع ص9ابن عااري ع البيان ع ج(71)

 .627القسم الثاني ع ص–؛ عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 209ع ص
 .32ع ص9ابن عااري ع البيان ع ج(74)
 .32ع ص9ابن عااري ع البيان ع ج(79)
 .38ع ص9ابن عااري ع البيان ع ج(72)
 .37ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج75)
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ع 8؛ ابن االثير ع الكامل ع ج 20؛ ؛ المراكشي ع المعجب ع ص44(الحميدي ع جاوة المقتبس ع ص76)
؛ لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع 38-36ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج984ص
 .151ع ص2؛ابن خلدون ع العبر ع ج110ع ص4ج

 .38ع ص9؛ابن عااري ع البيان ع ج25ع ص1ع مج1اخيرة ع ق(ابن بسام ع ال78)
 .623القسم الثاني ع ص–؛عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 202(طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص77)
؛ المراكشي ع المعجب ع 984ع ص8؛ ابن االثير ع الكامل ع ج25ع ص1ع مج1(ابن بسام ع الاخيرة ع ق73)

 .101-100ع ص9ع ج؛  ابن عااري ع البيان 20ص
؛ المراكشي ع المعجب ع 984ع ص8؛ ابن االثير ع الكامل ع ج25ع ص1ع مج1(ابن بسام ع الاخيرة ع ق30)

 .151ع ص2؛ ابن خلدون ع العبر ع ج20ص
 .101-100ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج57-58ع ص7(ابن االثير ع الكامل ع ج31)
 .71ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج34)
 .110ع ص4؛لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج20راكشي ع المعجب ع ص(الم39)
(جيان : مدينة واسعة باالندلس ع تتصل بكورة البيرة بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخًا ع وهي مدينة اات 32)

خصب وحصانة ومن أعمالها مدينة بسطة ع لم يسيطر عليها النصارى إال بعد حصار طويل ع أبو 
د.ط) دار الطباعة  تقويم البلدان ع (عها894عماد الدين إسماعيل بن محمد صاحب حمال) ت  الفداء ع

 .962ع ص1؛ ابن عبد الحق ع مراصد االطالع ع ج188ص م( 1790السلطانية ع باريس ع 
نة (مالقة : مدينة تابعة لكورة رية مدينة على شاطئ البحر ع ولها سور من صخور البحر تبعد عن شاو 35)

اختصار اقتباس األنوار عد.ط)المجلس  ( ه470أبي محمد بن الخراط)تعشرون مياًل ع االشبيلي ع 
منتخبة من كتاب الروض  ع الحميري ع شبة جزيرة االندلس160ع صاألعلى لألبحاثعال مكان عد.ت(
 .183-188ع ص م(1377) دار الجيل ع بيروت ع 9المعطار في خبر األقطار ع ط

الخضراء : هي مدينة منيعة حصينة بينها وبين قلشانة ع أربعة وستون مياًل ع وهي على ربوة (الجزيرة 36)
 .89مشرفة على البحرع ولها سور من الحجارة ع الحميري ع صفة جزيرة االندلس ع ص

؛عنان ع دولة االسالم ع 205؛ طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص104-100ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج38)
 .650القسم الثاني ع ص–األول العصر 

د.ط)مركز اإلسكندرية ع  عارة المغرب واالندلس(أبو مصطفى ع كمال السيد ع دراسات في تاريخ وحض37)
 .81-80ص م(1338اإلسكندريةع 

ع 2؛ ابن خلدون ع العبر ع ج109ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج57ع ص 7(ابن االثير ع الكامل ع ج33)
 .247ع ص1الطيب ع ج؛ المقري ع نفح 151ص

 .650القسم الثاني ع ص–(عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 100)
 .57ع ص7(الكامل ع ج101)
 .243-247ع ص1؛ نفح الطيب ع ج151ع ص2(العبر ع ج104)
؛ لسان الدين  ابن الخطيب ع  109ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج57ع ص7(ابن االثير ع الكامل ع ج109)

 .111ع ص4م ع جاعمال االعال
 .109ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج102)
 .102-109ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج57ع ص7(ابن االثير ع الكامل ع ج105)
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 .111ع ص4(لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج106)
 .651ني ع صالقسم الثا–؛عنان ع دولة االسالم ع العصر األول 206(طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص108)
؛ لسان الدين  ابن  102-109ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج57ع ص7(ابن االثير ع الكامل ع ج107)

 .111ع ص4الخطيب ع اعمال االعالم ع ج
 .57ع ص7(ابن االثير ع الكامل ع ج103)
ن ؛ لسان الدين  اب 105-102ع ص9؛ ابن عااري ع البيان ع ج57ع ص7(ابن االثير ع الكامل ع ج110)

 .111ع ص4الخطيب ع اعمال االعالم ع ج
 .57ع ص7(ابن االثير ع الكامل ع ج111)
؛ عنان ع دولة االسالم ع 208؛ طقوش ع تاريخ المسلمين ع ص 107ع ص9(ابن عااري ع البيان ع ج114)

 .654القسم الثاني ع ص–العصر األول 
 .103ع ص9( ابن عااري ع البيان ع ج119)
؛ ابن 114ع ص4؛  لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج20ع ص ( المراكشي ع المعجب112)

 .151ع ص2خلدون ع العبر ع ج
ع 9؛ ابن عااري ع البيان ع ج20؛  المراكشي ع المعجب ع ص 53ع ص 7(ابن االثير ع الكامل ع  ج 115)

 .119ع ص4؛  لسان الدين  ابن الخطيب ع اعمال االعالم ع ج 119ص
 .53ع ص7(الكامل ع ج116)
 .115-112ع ص4االعالم ع ج (اعمال118)
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 المصادر والمراجع
 

 م( .1453ها /657ابن اآلبارعأبو عبد اهلل بن محاامد بن عبيد القضاعي )ت 
 م( .1369ع ) الشركة العربية ع القاهرة ع 1الحلة السيراء ع تح : حسين مؤنس ع ط -1

  م(1494ها /690الجزري )تابن األثير ع أبي الحسن علي بن محمد 
ع )دار الكتاب ع بيروت 1الكامل في التاريخ ع تح : عمر عبد السالم تدمري ع ط -4

 م( .1338ع 
  ( 1162ها /560اإلدريسي ع أبو عبد اهلل محمد بن محااامد بن عبد اهلل بن إدريس الحموي. )م 

 ه( .1203) عالم الكتب  ع بيروت  ع 1نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ع ط -5
 م( .1128ها /524ابن بسام ع أبو الحسن علي الشنتبريني )ت 

 م(.1383)دار الثقافة ع بيروت ع 1الاخيرة في محاسن أهل الجزيرة ع ط -6
 م(.1174ها /587ابن بشكوال ع أبو القااسم خلع بن عبد الملك بم مسعود) ت 

صاارية  ع )المكتبااة الع1الصاالة فااي تاااريخ علماااء األناادلسع تااح : سااعيد احمااد ع ط -7
 م(.   4009بيروت ع

 م( .1035ها/277الحميدي ع أبو عبد اهلل محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهلل االزدي)ت 
) دار 1جاااااوة المقتاااابس فااااي تاااااريخ علماااااء األناااادلس ع تااااح : روحيااااة السااااويفي ع ط -8

 م( .1338الكتب العلمية ع بيروت ع 
 م( .1910ها /810اعم )ت بعد الحميري ع أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المن 

الااروض المعطااار فااي خباار األقطااار ع تااح: إحسااان عباااس ع د.ط) مؤسسااة ناصاار  -9
 م(.1370للثقافة ع بيروتع 

صااافة جزيااارة األنااادلس منتخباااة مااان كتااااب الاااروض المعطاااار فاااي خبااار األقطاااار ع  -11
 م( .1377) دار الجيل ع بيروت ع 9ط

 ه/       (.470ابن الخراط االشبيليعأبي محمد بن الخراط)ت 
 اختصار اقتباس األنوار عد.ط)المجلس األعلى لألبحاثعال مكان عد.ت(.  -11

 م( .1205ها /707ابن خلدون ع عبد الرحمن المغربي )ت 
العباار وديااوان المبتاادأ والخباار فااي أيااام العاارب والعجاام والبرباار وماان عاصاارهم ماان  -11

 م(.1383اوي السلطان األكبر عد.طع )مؤسسة جمالع بيروتع
 م(1229ها/728شمس الدين محمد بن احمد )ت الاهبيع 

 م( .1375) موسوعة الرسالة عالقاهرة ع 9سير أعالم النبالء ع ط -11
العباار فااي خباار ماان غباار ع تااح: أبااو هاااجر محمااد باان سااعيد ع د.ط) دار الكتااب  -14

 العلمية ع بيروت ع د.ت( .
 م(.1476ها/675ابن سعيد ع علي بن موسى المغربي)ت 

) دار المعااارع ع القاااهرة ع 9تاح: شااوقي ضايع ع ط المغارب فااي حلاى المغاارب ع -15
1355. ) 

 م(.1404ها/533الضبي ع احمد بن يحيى بن احمد بن عميرل )ت 
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) دار الكتااااب العلميااااة  ع 1بغيااااة الملااااتمس فااااي تاااااريخ رجااااال األناااادلس ع تااااح: عط -16
 م(.1338بيروت ع 

 م(.1997ها/893ابن عبد الحق ع صفي الدين عبد المؤمن)ت 
)دار الجيااااالع بياااااروت ع 1علاااااى أساااااماء األمكناااااة والبقااااااع ع طمراصاااااد االطاااااالع  -17

 ه( .1274
 م(.1914ها/814ابن عاارى ع أبو العباس محمد بن احمد )ت 

)دار 4البيااان المغاارب فااي أخبااار األناادلس والمغاارب ع تااح : ليفااي بروفنساااال ع ط -18
 م(.1379الثقافة ع بيروت ع 

)دار 9بروفنساااال ع ط البيااان المغاارب فااي أخبااار األناادلس والمغاارب ع تااح : ليفااي -19
 م(.1379الثقافة ع بيروت ع 

  م( .1991ها/894أبو الفداء ع عماد الدين إسماعيل بن محمد صاحب حمال) ت 
 م( .1790تقويم البلدان ع د.ط) دار الطباعة السلطانية ع باريس ع  -11

 ه/      ( .823ابن فضل العمري عاحمد بن يحيى بن فيصل )ت 
ه( 1249)المجماع الثقاافيعأبو ظباي ع 1صاارعطمسالك األبصار فاي ممالاك األم -11

. 
 م( .1123ها/522القاضي عياض ع أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت 

ترتيااب الماادارك وتقريااب المسااالك لمعرفااة أعااالم ماااهب مالااك ع تااح: احمااد بكياار  -11
 محمود ع د.ط) دار مكتبة الحياة ع بيروت ع د.ت( .

 ه/   (.674القزويني عزكريا بن محمد )ت 
 ثار البالد وأخبار العباد عد.ط)دار صادر ع بيروت عد.ت(.آ -11

 ه/  (.626القفطي عأبو الحسن جمال الدين علي بن يوسع)ت 
 ه(.1242)المكتبة العصرية ع بيروت ع1أنبال الرواة على أنباء النحاةعط -14

  م(   .1170ها/586ابن الكردبوسع أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزي) ت بعد 
كتااب االكتفااء فاي أخباار الخلفااء ع تاح: احماد مختاار العباادي ع د.ط)  قطعة من -15

 م( .1381معهد الدراسات اإلسالمية ع مدريد ع 
  لسااااااان الاااااادين اباااااان الخطيااااااب ع أبااااااو عبااااااد اهلل محمااااااد باااااان عبااااااد اهلل باااااان سااااااعيد باااااان احمااااااد الساااااالماني

 ها(.1982ها/886)ت
ع تاح : سايد كساروي أعمال األعاالم فايمن بوياع قبال االحاتالم مان ملاوك اإلساالم  -16

 م(.4009)دار الكتب العلمية ع بيروت ع 1حسن ع ط
 م( .1423ها/628المراكشي ععبد الواحد) ت 

) المكتباااة 1المعجااب فاااي تلخااايص أخبااار المغااارب عتح:صاااالح الاادين الهاااواريع ط -17
 م(.      4006العصريةع بيروت ع 

 م(.1691ها/1021المقري ع احمد بن محمد التلمساني )ت 
ن غص األندلس الرطيب ع تاح: إحساان عبااس ع د.ط) دار صاادر نفح الطيب م -18

 م(.1376ع بيروت ع 
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 م( .1930ها/839المالقي )ت النباهي ع الشيخ أبو الحسن بن عبد اهلل بن الحسن النباهي 
ع )دار 5تاااريخ قضاااة األناادلس )المرقبااة العليااا فاايمن يسااتحق القضاااء والفتيااا (ع ط -19

 م(.1379اآلفاق الجديدة ع بيروت ع 
 م(.799ها/417ابن هشام ع أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أبو الحميري )ت 

ع )مطبعاااااة مصاااااطفى ع القااااااهرة ع 4السااااايرة النبوياااااة ع تاااااح: مصاااااطفى الساااااقا ع ط -11
 ها(.1985

 م(.1447ها/646ياقوت الحموي ع شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت 
 م(.1335ت ع ) دار صادر ع بيرو 9معجم البلدان ع ط -11
 

 لمراجع الحديثةا
 .البستانيعبطرس 

 م(.1378معارك العرب في األندلسعد.ط)دار مارونعالمكانع -11
 . جاسمعليث مسعود 

 م(.1377)دار الوفاءع القاهرةع1ابن عبد البر وجهودل في التاريخعط -11
 .حومدع اسعد 

 م(.1377)المؤسسة العربية للنشرعبيروتع4محنة العرب في األندلسعط -14
  عرينهرتدوزي 

المساااالمون فااااي األناااادلس عترجمااااة حساااان حبشااااي عد.ط)الهيئااااة المصاااارية للكتاااااب  -15
 م(.1332عمصر ع

 .السرجاني ع راغب 
 م(.4011)مؤسسة اقرأ عالقاهرةع 1قصة األندلس من الفتح إلى السقوطع ط -16

 . طقوش ع محمد سهيل 
 م(.4005) دار النفائس ع بيروت ع 1تاريخ المسلمين في األندلس ع ط -17

  محمد عبد اهلل .عنان ع 
م( العصار 1360ع )مكتباة الخاانجي ع القااهرة ع 9دولة اإلسالم فاي األنادلس ع ط -18

 القسم الثاني . –األول 
 .مؤنس ع حسين 

 م(.4002معالم تاريخ األندلس عد.ط)مكتبة االسرل ع القاهرة ع -19
 .أبو مصطفى ع كمال السيد 

كندرية ع دراسااااااات فااااااي تاااااااريخ وحضااااااارة المغاااااارب واألناااااادلس عد.ط)مركااااااز اإلساااااا -41
 م( .1338اإلسكندريةع 


