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 السادسةمحتوى المحاضرة 

 

 : األندلس في األموية اإلمارة عصر

 .األموية اإلمارة وتأسيس األندلس معاوية بن الرحمن عبد دخول -

 أمية، بني خلفاء آخر توفي وقد. العباسيين إلى األمويين من العباسية، الثورة نجاح أثر على الخالفة، انتقلت

 سقوط أعقاب في العباسيون وابتدأ م 750/هـ 132 سنة بالمشرق أمية بني أمر وانتهى مصر، في محمد، بن مروان

 روايات مصادرنا وفي. وجدوا أينما والتمثيل بالقتل وتتبعهم الحاكم، األموي البيت أفراد باضطهاد األموية الخالفة

 .موضوعا   معظمها كان ربما األمر هذا عن عديدة

 بن الواحد عبد هؤالء ومن. البادية في العربية القبائل عند واختفوا أمية بني وجوه هرب المعاملة لهذه ونتيجة

 من يرجونه بما تأت لم االضطهاد سياسة وأن ذلك، العباسيون رأى وعندما. وغيرهما يزيد بن والغمر سليمان،

 العباسي الخليفة ،" السفاح"  هللا عبد العباس أبو فأصدر. والغدر بالخديعة تميز آخر سبيال   سلكوا أمية، بني استئصال

ن ذلك، على وندمهم األمويين، اضطهاد في العباسيين بإسراف فيه اعترف بيانا   األول،  قيد على منهم بقي من وأمَّ

 دعوة ولبوا به، أمية بني من كبير عدد فخدع الشام، بالد في البيان هذا علي، بن هللا عبد الخليفة عم أذاع وقد. الحياة

 فطرس، أبي نهر مجزرة في منهم آخر رجال   سبعين على يربو ما يقتل أن الطريقة بهذه فاستطاع الظهور، إلى هللا عبد

 الذين القالئل المحظوظين من الملك، عبد بن هشام الخليفة حفيدا الرحمن، وعبد يحيى وكان فلسطين، في الرملة قرب

 عبد أما ويقتلوه، يحيى القبضعلى يلقوا أن المذبحة هذه بعد استطاعوا العباسيين ولكن. البشعة المذبحة هذه من نجوا

 وعندما. فيها يختفيان كانا التي القرية على الجند غارة أثناء في الصيد في غائبا   كان ألنه النجاة له كتبت فقد الرحمن

 يتبعانه أن الرحمن، وأمة األصبغ، أم أختيه، أوصى أن بعد وهرب الظالم فرصة انتهز المحزن، أخيه بمصير وعلم عاد

 .لهم عينها أخرى قرية سليمان،إلى ولده مع

 :المغرب إلى معاوية بن الرحمن عبد هروب

 التوجه في يفكر كان بل أسرته، به لحقت أن بعد الجديد مخبئه في طويال   المكوث في الرحمن عبد يفكر ولم

" مجموعة أخبار" كتاب مؤلف لنا وينقل. جديد من وداهموه مكانه، اكتشفوا ما سرعان العباسيين ولكن المغرب، نحو

 في لرمد مظلمة حجرة في يرقد الرحمن عبد كان فقد. مؤثرة قصة في لسانه على معاوية بن الرحمن عبد هروب رواية

 السوداء العباسيين رايات فرأى. الخارج في يجري ماذا ليرى األب فهرع خائفا   سليمان، ابنه عليه دخل حين عينه

 سلم إذا يصلحه بما بدر خادمه يلحق بأن أختيه وأوصى المال، بعض بأخذ الوقت لضيق فأسرع القرية تطويق تحاول

 إلقاء سوى رافقه الذي األصغر أخيه وأمام أمامه يبق   فلم الهرب، منافذ كل عليه سدوا قد هؤالء وكان. مطارديه من

 وعد مصدقا   فرجع. قطعه عن عجز األخ ولكن سباحة، يقطعه أن الرحمن عبد واستطاع. الفرات نهر في نفسيهما

 من األخرى الضفة في الرحمن عبد أخيه عيني أمام قتلوه هؤالء ولكن. إليهم عادا إن باألمان لهما المطاردين الجنود

 أن الرواية هذه لنا وتذكر. المغرب إلى التوجه ينوي وهو متخفيا   سار مطارديه، خطر من الرحمن عبد أمن ولما. النهر

 بنو يعرفها كان نبوءة بسبب ذلك وأن األندلس، أو المغرب في شأن من له سيكون بما تحدثه كانت الرحمن عبد نفس

 .سقوطهم قبل ويرددونها أمية
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 من بالعليا ولد بل وقيل حنين، بدير تعرف قرية في الشام بالد في م 731/هـ113 سنة في الرحمن عبد ولد

 توفي فقد معاوية، أبوه أما". راح" وتدعى أفريقيا، شمال في نفزة قبيلة من بربرية سبية أمه وكانت. تدمر أعمال

 يؤثره جده وكان. الملك عبد بن هشام جده وإخوته فكفله م، 736/هـ118 سنة الملك عبد بن هشام أبيه أيام في شابا  

 قرية في وإخوته أهله مع يعيش الرحمن عبد وظل. وفاته حتى شهر كل في والعطايا بالصالت ويتعهده إخوته بقية على

 استطاع بالغة صعوبات وبعد. الهرب إلى الظروف بأسرته،واضطرته النكبة حلت أن إلى قنسرين أعمال من حنين دير

 من يكون أن يحتمل الذي األخير، وكان. شجاع أبو سالم أخته، ومولى بدر، مواله به التحق حيث فلسطين، إلى الوصول

 أو نصير بن موسى مع دخلها قد كان ألنه واألندلس، أفريقيا شمال مناطق على واالطالع المعرفة حسن بيزنطي، أصل

 أفريقية، إلى ومنها مصر، إلى ورفيقاه الرحمن عبد غادر وقد.  األندلس في الصوائف حمالت بعض في وشارك بعده،

 البيت أفراد من الالجئين من العديد وكان. هناك بعد بها اعترف قد العباسيين سلطة تكن لم حيث الحالية، تونس أي

 حبيب بن الرحمن عبد يحكمه كان ألنه للجوء، جدا   مالئما   يكن لم المكان هذا ولكن. أفريقية إلى أيضا   ذهبوا قد األموي

 إمارة إلى أفريقية تحويل إلى والتطلع بالحكم، االستقالل يحاول وكان العباسيين، بسلطان يعترف لم الذي الفهري،

 الخليفة ابني قتل فدبر. بالده في األمويين األمراء من العديد لوجود جدا   قلقا   أصبح فقد السبب ولهذا. ألوالده وراثية

 البربرتنقل قبائل بين األمان طلب حيث غربا   الهرب في نجح الرحمن عبد لكن اآلخرين، إبادة قرر كما يزيد، بن الوليد

 في البربرية مكناسة قبيلة عند أوال   فأقام سنوات، خمس من يقرب ما آخر إلى مكان من أفريقيا شمال في الرحمن عبد

 كما نفزية أمه كانت حيث أخواله، وهم نفزة، قبيلة بربر تأييد على حصل حيث غربا   غادر ثم. باري له يقال موضع

 أحد وعمل. ومغيلة زناته مثل المنطقة، في كبيرة أخرى بربرية قبائل حماية على الحصول في أيضا   نجح وقد. أسلفنا

 في األخيرة إقامته أثناء عليه التستر على المغيلي، وأنسوس قّرة ابن أو قّرة، أبو وهو األخيرة، القبيلة هذه زعماء

 . أفريقيا شمال

 

 :األندلس إلى العبور في التفكير

 مغيلة قبيلة عند طنجة ساحل من بالقرب مقيما   كان عندما ابتدأ األندلس والية في الرحمن عبد تفكير أن ويبدو

 سالما ، يكون أن بد وال األندلس، في يجري ما يعرف األموي، البيت أفراد أحد بصفته الرحمن عبد وكان البربرية،

 شمال إلى تتوارد كانت التي األخبار ذلك، إلى يضاف. الكثيرة وخيراته الواسع البلد هذا عن أيضا   حدثه قد أخته، مولى

 .فيها العربية القبائل وتنازع األندلس، في األحوال اضطراب عن أفريقيا

 الفهري، الرحمن عبد ابن ليوسف صفت قد تقريبا ، م 747/هـ130 سنة بعد أي الوقت، ذلك في األندلس وكانت

 حربا   يقود أن قنسرين، جند زعماء من كان الذي األخير، استطاع فقد. الكالبي حاتم بن وللصميل األخير، واليها وهو

 القبائل إلى ينتمي معظمهم كان الذين مؤيديه، وهزيمة األخير، بمقتل انتهت الكلبي، الخطار أبي الوالي على شعواء

 الفهري ليوسف منافس هناك يعد لم الموقعة هذه وبعد. قرطبة من بالقرب جرت التي شقندة موقعة في وذلك اليمنية،

 هذا أدى وقد. األمور وتدبير بالحكم الصميل الستئثار وذلك واللقب، االسم سوى له يكن لم يوسف ولكن والصميل،

. البالد من الشرقي الشمال في سرقسطة مدينة على بتوليته وذلك الصميل، بإبعاد ففكر الفهري، يوسف ضجر إلى األمر

 . المنطقة تلك في اليمنيين العرب جماعات على السيطرة له ستتيح بأنها اعتقد التي الفكرة بهذه الصميل ورحب
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 األندلس، إلى بالعبور خطته تنفيذ في منها يستفيد أن وحاول األحداث، هذه معاوية بن الرحمن عبد استغل

 األندلس، في لألمويين الموالين األنصار أو الموالي من العديد وجود هذا في ساعده وقد. إليها األموية السلطة وإعادة

 دمشق جندي ضمن الشاميين رافقوا الذين الموالي مجموعة يشكلون وهؤالء. وجيان البيرة كورتي في خاص وبشكل

 وكانوا. أمية بني بموالي عرفوا فقد ولهذا األموي، بالبيت وثيق اتصال على كانوا هؤالء أن أسلفنا وقد. وقنسرين

 زعمائهم ومن. أخرى أماكن في أيضا   عاش قد بعضهم كان وإن الكورتين، هاتين في رجل خمسمئة نحو من يتألفون

 بن هللا وعبد عثمان، بن هللا عبيد عثمان أبو وكذلك جيان، في للموالي رئيسا   كان الذي بخت، بن يوسف الحجاج أبو

 ويمتلكون جيدة، ومكانتهم الموالي، هؤالء حالة وكانت.  البيرة في دمشق جند في الموالي رؤساء من كانا اللذان خالد،

 بين قوية وهيبة كبير، ونفوذ وممتلكات، أراض   لهم كانت حيث آنفا ، المذكورين زعمائهم سيما ال بها، بأس ال ثروة

 السكان عن فضال   والبلديين، الشاميين من القادة كبار خالطوا أنهم ذلك، إلى يضاف األندلس في المستقرين بقية

 منهم، واحد لكل ضياع عشرة على الثالثة القادة هؤالء حصل وقد. السابقة المالكة القوطية األسرة وأفراد المحليين،

 قريةصغيرة، وهي  ،Torrox  طرش في مسكنه عثمان أبو فاتخذ. السابق القوط ملك غيطشة، بن أرطباس من منحة

 فقد وكذلك. أرطباس قبل من له أعطيت التي العشر الضياع إحدي وكانت  ،Iznajar  وإزناخار  Loja  لوشة بين تقع

 بخت، بن يوسف أما. أرطباس قرى إحدى أيضا   وهي لوشة، من بالقرب  ،Alfontin  الفنتين في خالد بن هللا عبد أقام

 . جيان في يقيم كان فقد

 :األندلس في بأنصاره الرحمن عبد اتصال

 وقد. البيرة في أمية بني موالي قادة إلى بدر مواله مع رسالة أرسل بأن باألندلس اتصاله الرحمن عبد ابتدأ

 من هربا   سنوات، خمس مدى أفريقيا شمال يجوب وظل المتاعب، من العديد عانى أنه كيف الرسالة هذه في لهم شرح

. األموي البيت أفراد جميع على القضاء حاول الذي حبيب، بن الرحمن عبد أفريقية، ووالي العباسيين، مطاردات

 ال بأنه أيضا   وأخبرهم. ويساعدوه يحموه أن عليهم حقه فمن ولذا بيته، موالي بأنهم أيضا   الرسالة هذه في وذكرهم

 مثله الوالية، في له حق ال منازعا   عدوا   سيعتبره الذي الفهري يوسف حاكمها من خوفا   األندلس إلى المضي يستطيع

 مساعدوه وإنهم خطته، نجاح يؤكد جوابا   منهم تلقى إذا إال األندلس إلى يعبر لن إنه أخيرا   لهم وقال. أفريقية حاكم كمثل

 أبا وقابل م، 754 حزيران/هـ 136 عام أواخر في األندلس إلى بدر عبر وقد. األندلس إلى األموية السلطة إعادة في

 قنسرين جند في الموالي زعيم بخت، بن يوسف استشارة وقررا خالد، بن هللا عبد إلى األخير فأرسل طرش، في عثمان

. 

 الحكم إعادة في الرحمن عبد محاولة أن قرروا الثالثة، الزعماء قبل من ومناقشتها الرسالة على االطالع وبعد

 وتضعهم كبيرة، مكاسب نجاحها حالة في لهم تحقق سوف أنها سيما ال والتشجيع، الدعم تستحق األندلس إلى األموي

 الموالي مصالح بالتأكيد سيضمن الرحمن عبد قضية نجاح أن ذلك، إلى يضاف. لألمير المقربة الحاشية مصاف في

 الرفيعة المناصب بمعظم لهم سيعهد األمير أن عن فضال   هذا الممتازة، الضياع من للعديد تملكهم خاص وبشكل عامة،

. األمر هذا في حاتم بن الصميل رأي على واالطالع التريث، الموالي زعماء قرر فقد هذا، ومع. الجديدة حكومته في

 يوسف عند بهم يشي لن فسوف لألمر، رفضه حالة في حتى وأنه للسر، كتمانه على االعتماد إمكانية من واثقين وكانوا

 تحقيق في الصميل مساعدة في يشك خالد، بن هللا عبد وهو زعماءالموالي، أحد كان فقد ذلك، من الرغم وعلى. الفهري

 في ونفوذه قوته من الصميل سيجرد األندلس في القائم الحكم نظام في تغيير أي ألن معاوية، بن الرحمن عبد مشروع

 بشرح واالكتفاء السلطة، طلب في الحقيقي الرحمن عبد غرض إخفاء األفضل من أنه قرروا فقد السبب ولهذا. البالد
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 ابن هشام جده إلى تعود التي الخمس أمالك واستعادة واألمان، الحماية إال يريد ال الرحمن عبد أن قائلين للصميل الحالة

 .الملك عبد

 :معاوية بن الرحمن عبد قضية من الصميل موقف

 على بالتمرد قامت التي العربية المجموعات بعض قبل من سرقسطة في محاصرا   األثناء هذه في الصميل وكان

 على األمر ضاق وقد. الزهري رواحة بن والحبحاب العبدري، عمرو بن عامر بقيادة المشتركة، ويوسف الصميل إدارة

 حتى البالد في حل الذي والجوع الجفاف بسبب قرطبة، في أمره لضعف ينجده أن الفهري يوسف يستطيع ولم الصميل

 من النجدة طلب إلى الصميل فاضطر. فقط حرسه من رجال   خمسين بنحو إال والركوب الخروج يستطيع يعد لم إنه

 من خرجت التي الحملة في ساهموا للصميل، يدا   الموالي يقدم ولكي. والبيرة قنسرين كورتي في جنده وأبناء جماعته

 أمر وعرض الصميل لمقابلة الفرصة لهم ستتيح الحال بطبيعة المساهمة، هذه وإن. سرقسطة في لنجدته الجندين هذين

 فك في الحملة نجحت حيث الرحمن، عبد مولى بدر يصحبهم فارسا   بثالثين فساروا. عليه معاوية بن الرحمن عبد

 مكافأة نالوا الذين جملة من أيضا   وبدر الموالي، هؤالء وكان بمنقذيه، عظيما   سرورا   سر الذي الصميل عن الحصار

 مشورته، وطلبوا قرطبة، إلى عودتهم أثناء بسرهم الصميل إلى الثالثة الموالي زعماء باح وقد. المجزية الصميل

 األمر، أول في يجبهم فلم. يرفضه عما واالمتناع به يقبل أمر أي على بالموافقة وذلك لرأيه، تبعا   سيكونون بأنهم قائلين

 في سكناهم مناطق إلى الموالي ورجع. قرطبة يصل أن قبل شيء بأي نفسه يلزم لم لكنه المسألة، في بالتفكير ووعدهم

 عاد الوقت ذلك أثناء وفي. أخرى مرة الصميل لرؤية الفرصة لهم كانت حتى أشهر بضعة هناك وانتظروا وجيان، البيرة

 إلخضاع بالتهيؤ واليها انشغل فقد األندلس، في أما األندلس إلى رحلته بنتائج ليعلمه أفريقيا شمال في سيده إلى بدر

 أبي من كل طلب فى وأرسل الكور، من الجند باستدعاء م 755 - 754/هـ 137 عام فى فأمر سرقسطة، في المتمردين

 زعيما   يكن ولم المتمردين، لقتال المتوجهة بالحملة االلتحاق على أمية بني موالي لحث خالد بن هللا وعبد عثمان

 المجاعة بسبب الحملة في للمساهمة جماعتهم إمكانية بعدم فأخبراه الفهري، يوسف بمساعدة يرغبان الموالي

 توجهت التي االنقاذ حملة في شارك أن سبق المساهمة، على القدرة لديه كان من معظم وألن البالد، في المستمرة

 دينار ألف مبلغ يوسف لهما قدم وقد. الشاقة الشتوية الرحلة تلك بسبب منهكون وهم سرقسطة، في الصميل لنجدة

 غادرا أن وبعد. الموالي من رجل خمسمئة إلى بالنسبة لقلته نظرا   المبلغ أخذ رفضا لكنهما أتباعهم، على لتوزيعها

 ثم. دينار األلف وأخذا فرجعا معاوية، بن الرحمن عبد قضية تسهيل في استخدامه وإمكانية المال أمر في فكرا الوالي،

 وفي. الحاجة لوقت بالبقية واحتفظا يوسف، بجيش بااللتحاق مطالبتهم دون أتباعهما، على المال هذا من قسما   وزعا

 التجميع الستكمال جيان من بالقرب( الفتح مخاضة) في الفهري يوسف عسكر م 755 أيار -نيسان/هـ 137 الحجة ذي

 األمير يبلغ حتى بإمهالهم عثمان أبو أجابه الموالي، عن سأل وعندما. الجنود على األعطيات وتوزيع لجيشه، النهائي

. رفاء سنة كانت م 755 - 754/هـ 137 سنة ألن شعيرهم، من شيئا   يحصدوا أن بعد وذلك بها، يلحقونه ثم طليطلة

 وغادر والتهيؤ، اإلسراع على وحثهم الموالي إلى بالرجوع له وسمح يخدعه، أنه ذهنه إلى يتبادر ولم يوسف فصدقه

 في معسكرا   يزال ما كان الذي الصميل، لمقابلة بقيا بل. يغادرا لم خالد بن هللا وعبد عثمان أبا ولكن. طليطلة إلى هو

: الصميل فأجابهما. معاوية بن الرحمن عبد بأمر وذكراه انفراد، على الصميل مقابلة الموالي زعيما طلب وقد. المنطقة

 حقيق الرحمن عبد بأن يرى أنه وأعلمهما بعيدا ، وال قريبا   فيه يشاور ولم أمره وكتم مليا ، فيه فكر بل ذلك يغفل لم إنه

 يستطيع لن يوسف بأن وأضاف. األندلس إلى للعبور ويدعوانه له يكتبا أن وسألهما األمر، لهذا ومستحق بنصره،

 منهم، واحدا   األخير يصبح وبهذا الرحمن، عبد من بناته إحدى يزوج بأن عليه يشير سوف الصميل، أي وإنه، التدخل،
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 الزعيمان فرح وقد. بالسيف إقناعه عليهم هان كره، وإن الجميع، من والتقدير الشكر استحق ذلك يوسف فعل فإن

 . خطتهما في وفقا قد بأنهما يعتقدان وهما الصميل، عند من وخرجا الشافي، الجواب هذا مثل لسماع

 إزاء موقفه من تماما   متاكدا   يكن لم أنه يبدو فيه، وتروى األمر في فكر قد أنه الصميل إدعاء من الرغم وعلى

 كاره وهو استيقظ قد كان الصباح، ذلك في الموالي زعيمي إلى جوابه أعطى حينما أنه فيُروى. معاوية بن الرحمن عبد

 وعبد عثمان أبو غادره أن فبعد ولهذا.  الرحمن عبد دخول على موافقته خطورة تماما   يعي يكن ولم الفهري، ليوسف

 بل األندلس، في العربية القبائل أمر من سيكون وماذا الخطيرة، نتائجه ودرس باألمر أكثر الصميل فكر خالد، بن هللا

 حتى ذلك، الصميل أدرك أن وما. للبالد وزعامته القوي نفوذه سيفقد من أول بالتأكيد ألنه هو، أمره من سيكون ماذا

 إزاء رأيه تغيير عن وأخبرهما بنفسه، إليهما وذهب التوقف، األمويين الزعيمين إلى ليطلب خدمه أحد بإرسال بادر

 تأييده، من يتمكن ال أنه إلى وتوصل باألمر، فكر قد بأنه: قائال   موقفه لهما أوضح وقد. معاوية بن الرحمن عبد قضية

 الجزيرة، زعماء كل على بنفوذه يطغى أن منها فرد أي يكفي قوية أسرة من معاوية، بن الرحمن عبد أي ألنه،

 إلى دوما   يخضع الذي الفهري يوسف بطاعة جميعا   ملزمون أنهم إلى انتباههما لفت كما. نفسه الصميل وبضمنهم

 ويحاربه الرحمن عبد على سيفه يسل من أول سيكون بأنه بالقول معهم حديثه الصميل واختتم. مطالبهم وينفذ آرائهم،

 يوسف مواساة له سيضمن وإنه والوالية، السلطان غير طلب إن أمره في إلعانته استعداد على ذلك، مع ولكنه،

 . ابنته من وتزويجه له وإكرامه

 :الرحمن عبد دعوة ونجاح اليمنية القبائل بزعماء االتصال

 يكن لم ودمشق، قنسرين جندي مساعدة وبالتالي الصميل، مساعدة في األمل الموالي زعيما فقد أن بعد

 في األجناد رجال ومعظم األوائل، البلديين من الكثير يضمون كانوا الذين اليمنيين بجماعة االتصال سوى أمامهما

 اليمنيين، الزعماء من به يوثق من كل فاتحا بلدهما، إلى عودتهما طريق ففي هنا ومن. وفلسطين واألردن حمص

 كبيرا ، نجاحا   ذلك في نجحا وقد. معاوية بن الرحمن عبد إلى األندلس في الحكم بتحويل مشروعهما تأييد إلى ودعوهما

 يتحينون شقندة في هزيمتهم منذ كانوا اليمنيين أن إلى ذلك في السبب ويعود. جدا   مشجعة اليمنيين استجابة وكانت

 التي ويوسفالمشتركة الصميل إدارة من امتعاضهم ذلك، إلى يضاف. ويوسف الصميل من ألنفسهم لالنتصاف الفرصة

 اليمنيون، هؤالء كان ولقد. ودمشق قنسرين جندي من الصميل مؤيدي لصالح ممتلكاتهم بعض من تجريدهم استهدفت

 وقنسرين، دمشق جندي من القيسيين األفراد بعض وحتى والبربر، األوائل، البلديين جماعات من الكثير إلى باإلضافة

 عبد دخول تأييد إلى باالنضمام فسارعوا البالد، في سياسي تغيير أي يفضلون الصميل، سياسة من أيضا   نفروا الذين

 . األندلس إلى الرحمن

 أن وبخاصة األندلس إلى وصوله على العمل في فعجلوا الرحمن، لعبد الدعوة نجاح أمية بني موالي استغل

 مع دينار خمسمئة وأرسلوا قاربا ، فابتاعوا. سرقسطة في المتمردين على حملتهما في مشغولين كانا والصميل يوسف

 بن تمام برئاسة الوفد هذا وكان. أفريقيا شمال من رجع قد كان الذي بدر يرافقهم عضوا ، عشر أحد من يتألف وفد

 منه ويوزع الرحمن، عبد األمير على المال ينفق أن تمام على وكان. الموالي من معظمه في ويتألف الثقفي، علقمة

 دينار الخمسمئة هذه أن بالذكر الجدير ومن. المغيلي قرة أبو شيخهم عند يعيش كان الذين مغيلة بربر من مضيفه على

 األقدار شاءت وقد سرقسطة، على زحفه في يرافقوه لكي الفهري يوسف من الموالي أخذه الذي المبلغ بقية من كانت

 قّدمهم أفريقيا، شمال إلى الوفد وصول وعند. األندلس إمارة يوسف ينازع آخر زعيم نصرة في المال هذا يستعمل أن
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 عبد األمير أبحر مغيلة، بربر استرضاء تم أن وبعد. األندلس في نجاحهم عن وأخبره الرحمن، عبد سيده إلى بدر

 المرية مدينة بين يقع صغير ميناء وهو  ،Almunecar  الُمن كَّب ميناء في فنزل االسباني، الشاطئ إلى الرحمن

 إلى أوال   أخذاه اللذان عثمان، وأبي خالد، بن هللا عبد من كل استقبله وقد. م 755 أيلول/هـ 138 الثاني ربيع في ومالقة،

 . ُطرش قرية في عثمان ابن مسكن إلى ثم ومن الفنتين، في خالد ابن منزل

 

 


