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 الفتح واألرض في األندلس
 د. عبد العزيز الدوري

 و
د.غيداء خزنة كاتبي                                

 )أستاذ مشارك( بقسم التاريخ 
 الجامعة األردنية 

 بسم الله الرحمن الرحيم
كان فتح األندلس، وتنظيم أمورها في األساس شأن والة إفريقية. وكان الفتح في 

 م(.177-177هـ/39-39ن األول الهجري)العقد األخير للقر 
وقد وضعت التنظيمات التي تخص معاملـة األراضـي المفتوحـة وأهلهـا واسـتقرت 
فـــي المشـــرا خـــال القـــرن األول الهجـــري، ويفتـــرل أن تكبـــا  لـــ  األنـــدلس، ولكـــن 

 الكثير من الروايات تعكي صورة مخالفة.
ية والمغرب، لتكون مدخًا ابتداًء نشير إل  اإلجراءات التي اتخذت في فتح إفريق

 إل  الحديث  ن معاملة األرل في األندلس.
رســال  يبــدو أنا الغــارات فــي إفريقيــة كــان يرافقهــا كثــرة الغنــا م، والســبي خاصــة، وا 

 .(7)الخمس إل  المركز
وكان للسبي أهمية خاصة بالنسبة للخلفاء. يقول ابن  ذاري: " وكان الخلفـاء 

ــال إفريقيــة فيبعثــون لهــم بالمشــرا يســتحبون كرا ــر المغــر  ب ويبعثــون بهــا إلــ   ما
 . (9)البربريات"

                                                 

، والمــــــالكي، 97، وص79، وص74وص71-71، وص7/79. انظــــــر ابــــــن  ــــــذاري، البيــــــان7
 .7/91ريال النفوس

 .7/99. ابن  ذاري، البيان 9
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ـــــــن النعمـــــــان                ـــــــان ب ـــــــ  تنظـــــــيم الخـــــــرا  زمـــــــن حسا ـــــــ  إل ـــــــرد اإلشـــــــارة األول وت
ن الـدواوين 147-137هـ/ 17-59) م(، فيذكر ابن  بد الحكم  ن حسـان أنـه " دوا

مـــن البربـــر،  ووضـــل الخـــرا   لـــ   جـــم إفريقيـــة ومـــن أقـــام معهـــم  لـــ  النصـــرانية
7) و امتهم من البرانس)المستقرين( إالا قليًا من البتر)البدو("

7

). 

ويذكر المالكي  ن حساان " فلماا رأت الروم )شـدته( وقهـر) )لهـم و لمـوا( أنهـم 
9)ال قوام لهم به سألو) الصلح وأن يضل  ليهم الخرا  فأجابهم إل  ذلك"

9

) . 

ــــن ال نعمــــان مــــل البربــــر فيقــــول: إنا             ويتكــــرا المــــالكي إلــــ  سياســــة حساــــان ب
"البربر استأمنوا إليه فلم يقبل أمانهم حت  أ كو) اثني  شر ألر فارس يكونون مل 

ــــــــل                  ــــــــم يكتــــــــر بــــــــذلك، ب ــــــــ  يديــــــــه"، ول العــــــــرب مجاهــــــــدين، فأجــــــــابو) وأســــــــلموا  ل
بــر "وأخــرجهم مــل العــرب يفتحــون إفريقيــة". ويضــير "فمــن ذلــك صــارت الخكــك للبر 
ن الـــدواوين" )بإفريقيـــة، فكـــان يقســـم الفـــيء بيـــنهم واألرل.فـــدانت لـــه إفريقيـــة ودوا

9

9) .
ــان بــن 147هـــ/59ويقــول ابــن  ــذاري: إناــه فــي ســنة  م" اســتقامت بــاد إفريقيــة لحسا

ن الــدواوين وصــالح  لــ  الخــرا  وكتبــه  لــ   جــم إفريقيــة ومــن أقــام  النعمــان فــدوا
 7) معهم  ل  دين النصرانية

7

نا الخرا  فرل  ل  الروم والنصارى اآلخـرين . أي أ(
 مل األفارقة والبربر.

                                                 

. وانظــر الرقيــا القيروانــي، تــارية إفريقيــة والمغــرب 947.   ابــن  بــد الحكــم، فتــو  مصــر ص7
 الذي يضير "الروم" إل  البربر.17ص

 -Levi 93-95انظـر الكـالبي، الدولــة األةلبيـة، ص. و 7/91.  المـالكي، ريـال النفــوس  9

Provencale,un Nouveau Recit De La conquete delو Afrique du Nord 

par Les Arabes, Arabica p:14et seq. 
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 . (7)وقد جعل حساان الدواوين، ومنها ديوان الخرا  إل  جانب دار اإلمارة

هكــذا يتبـــين أنا الخـــرا  فــرل  لـــ  األرل، وأنا البربـــر فــي إفريقيـــة وبتـــأثير 
وهــذا يعنـــي تـــرك سياســة حساـــان أســلموا، وشـــاركوا فــي الجهـــاد وبالتـــالي فــي الفـــيء، 

أراضـــيهم بأيـــديهم، ولـــن يكـــون لهـــم بعـــد ذلـــك مـــن األرل شـــيء إالا مـــن الصـــوافي، 
فالمالكي نفسه يقول:" واستقامت إفريقية كلها، وآمن أهلها، وقكل الله  ز وجل مدة 

 . (9)أهل الكفر بها، وصارت دار إسام إل  وقتنا هذا"

.              (9)أهلـــــــهوأخضـــــــل موســـــــ  بـــــــن نصـــــــير المغـــــــرب، وانتشـــــــر اإلســـــــام بـــــــين 
ومــل ذلــك يبــدو أنا اإلســام  ــما فــي المغــرب فــي واليــة إســما يل بــن أبــي المهــاجر 

م الـــذي " كـــان 175هــــ/744الـــذي والا)  مـــر بـــن  بـــد العزيـــز  لـــ  إفريقيـــة  ســـنة 
حريصًا  ل  د اء البربر إل  اإلسام حت  أسلم بقية البربر بإفريقية  ل  يديه فـي 

 .(7)عزيز"دولة  مر بن  بد ال

وينتظر أن ال يدفل الخرا  من أسلم قبل أن يقـدر  ليـه، بـل يـدفل العشـر. وال 
نســــمل  ـــــن مشـــــكلة كبـــــرى مـــــل البربـــــر إالا أيــــام هشـــــام بـــــن  بـــــد الملـــــك فـــــي ثـــــورة 

م، وسـببها المباشـر تعسـر أميـر إفريقيـة 193هــ/799ميسرة)الحقير( المدةري سـنة 
(، وظلــم  املــه  لــ  كنجــة. م177-197هـــ/799-771 بيــد اللــه بــن الحبحــاب )

يقول ابن  ـذاري: "فلمـا أفضـ  األمـر إلـ  ابـن الحبحـاب مناـاهم )األمـويين( بـالكثير 
وتكلــر لهــم أو كلفــو) أكثــر ممــا كــان، فاضــكر إلــ  التعســر وســوء الســيرة، فحين ــذ  

                                                 

 .7/97ية بإفريقية التونسية. حسن حسني  بد الوهاب، ورقات  ن الحضارة العرب 7
 .7/91. المالكي، ريال النفوس  9
 .7/79. ابن  ذاري، البيان  9
 .7/55. ن.م.  7
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 دت البرابر  ل   املهم  ل  كنجـة فقتلـو) وثـاروا بـأجمعهم  لـ  ابـن الحبحـاب". 
ي:"ثم إنا  مــر بــن  بداللــه المــرادي،  امــل كنجــة ومــا واالهــا، ويضــير ابــن  ــذار 

أســاء الســيرة وتعــداى فــي الصــدقات والعشــر، وأراد تخمــيس البربــر وز ــم أنهــم فــيء 
نمـا كــان الـوالة يخمســون مـن لــم يجــب  المسـلمين، وذلــك مـا لــم يرتكبـه  امــل قبلــه، وا 

 . (7)العظيمة"اإلسام، فكان فعله الذميم سببًا لنقل الباد وخرو  الفتن 

وواضـــــح أنا إجـــــراءات  امـــــل كنجـــــة تخـــــص المســـــلمين، وأن ســـــبي البربـــــر 
المسلمين مخالر للمفهـوم اإلسـامي، كمـا أنا الزيـادة فـي العشـر  لـ  األرل وفـي 

 الصدقات هو تجاوز وجور  ل  المسلمين.

هكـــذا يتبـــين أنا أراضـــي إفريقيـــة صـــارت خراجيـــة، إالا تلـــك التـــي أســـلم  ليهـــا 
رت إفريقيــة دار إسـام بــدءًا بواليـة حسـان. وياحــظ أنا األمـويين حبــذوا أهلهـا، وصـا

السـبي مـن البربــر ةيـر المسـلمين، الــذي خمـس، بينمـا ردا  مــر بـن الخكـاب الســبي 
 في السواد واألهواز مثًا ألنه رأى أنا إبقاء الفاحين  ل  األرل أجدى.

وة، وهي مسألة ظهرت وينتظر أن يثير الفقهاء في إفريقية مسألة الصلح والعن
زمن المروانيين من بني أمية بالنسبة إلمكان زيادة الضرا ب) الجزية والخرا (، كما 

، ولمعاملـــة األرل بعـــد الفـــتح  بـــين (9)فعـــل  بـــد الملـــك فـــي الجزيـــرة الفراتيـــة والشـــام
ــــــــــــــــــــــة. وقــــــــــــــــــــــد تناولهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــداودي                     ا تبارهــــــــــــــــــــــا ةنيمــــــــــــــــــــــة أو في ــــــــــــــــــــــًا ل ما

م(، قال: " 599هـ/974(، في روايته وهو يروي  ن سحنون)تم7477هـ/749)ت
كشفت  ن أرل إفريقية فلم أقر منها  ن حقيقة هل هـي  نـوة أو صـلح، وسـألت 

                                                 

 .743. وانظر الرقيا القيرواني، تارية إفريقية والمغرب، ص7/99. ن. م.  7
 .77. انظر: أبو يوسر، الخرا ، ص 9
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م( فقــال لـم يصـح  نـدي فيهـا شـيء". ثــم 133هــ/759)ت(7) ـن ذلـك  لـي بـن زيـاد
ــم يعلــم هــل هــي صــلح أو  نــوة أو أســلم  ــداودي " إذا خفــي خبــر األرل ول يقــول ال

ن كــان ال يتــدرى بــأي وجــه صــارت إليــه"  لي هــا أربابهــا فهــي لمــن وجــدت فــي يــد)، وا 
ـــا بـــاد المصـــامدة وأرل مـــراكا، قـــال ابـــن  بـــد الحكـــم: اتفـــا (9) . ويضـــير " وأما

. ويورد (9)أشياخنا من أهل العلم أنها أسلم  ليها أربابها، وليس فيها صلح وال  نوة"
، وهـو قـول (7) نـوة ومنهـا مـا افتـتح صـلحًا" الداودي رواية: " قيل: إنا منها ما افتتح

ال داللة فيه. ويورد رواية أخرى:" إنا إفريقية، من كـرابلس إلـ  كنجـة، تجـري  لـ  
. وهـذ) الروايـة تسـتثني مـا (9)ما تواكأت  ليه القرون في أمرها، وتقر بأيدي مالكها"

اء اةتصــــب أو مــــا أخــــذ قســــرًا أو مــــا أجلــــي  نــــه أهلــــه " باألخمــــاس"، وربــــك الجــــ
 باألخماس يشير ألرال  سبي أهلها أو جلوا  نها وصارت في حكم الصوافي.

وتبقـ  إشــارة سـحنون، الفقيــه الكبيـر، بــأنا الصـلح أو العنــوة ليسـت واردة، وأمــا 
إشـــارة ابـــن  بـــد الحكـــم إلـــ  األراضـــي التـــي أســـلم  ليهـــا أهلهـــا، فتعنـــي اإلقـــرار بـــأنا 

 األرل تركت بأيدي أصحابها.

                                                 

قـة بار ـًا فـي الفقـه، سـمل مـن م( كـان ث133هــ/759.  وهو  لـي بـن زيـاد العبسـي التونسـي )ت7
مالك بن أنس وسفيان الثوري ومن الليث بن سعد، ودرس  ليه سحنون وأسد بن الفرات. وهـو 
أول من أدخل المغرب جامل سفيان الثوري وموكأ مالـك. أبـو العـرب،  كبقـات  لمـاء إفريقيـة 

 .7/795، المالكي، ريال النفوس 999-997وتونس، ص
 .9/745فنسال كتاب تذكار ليفي برو .  9
 .9/774.  كتاب تذكار ليفي بروفنسال  9
 .9/745.  ن.م.  7
 .9/743.  ن.م.  9
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ـــ - دلس ال نجـــد مـــا يـــد و التخـــاذ أســـس فـــي معاملـــة وحـــين ننظـــر ل ن
األرل وفي الضرا ب تختلر  ماا سار  ليه األمويون في المشرا، 
وفي إفريقية. وقد يكـون ل وضـاا المحليـة فـي األنـدلس بعـل األثـر 

 في التكبيا في إكار األسس/المبادئ العامة.

7)ياحــــظ هنــــا أنا األنـــــدلس ا تبــــرت ابتــــداًء "ثغـــــرًا" و"دار جهــــاد"
7

ألنا البحـــــر  (
يفصـــلها  ـــن الـــباد اإلســـامية، وألنهـــا أمـــام األ ـــداء فـــي الشـــمال والغـــرب. وكانـــت 

 9) إســـبانيا تحـــت حكـــم القـــوك
9

كـــانوا يأخـــذون الثلـــث مـــن  -كفـــاتحين آن ـــذ  -، وهـــ الء(
 األرل أو من ناتجها. 

وكانت إسبانيا مقسمة إل   دد من المقاكعات، يحكم كا منها دوا، وتضم كـل 
 ددًا من الوحدات اإلدارياة يحكم كًا منها قومس)كونت(. وتقـوم الوحـدة  لـ  مقاكعة 

 9) المدينة/ القلعة ومـا يرجـل إليهـا مـن قـرى وضـياا وأرال  زرا يـة
9

اسـتمر هـذا . وقـد (
 7) الوضل في الفترة اإلسامية، بمعدل سبل إل   شر قرى لكل مدينة

7

، وصار يكلا (
 9) اسم الكورة  ل  المدينة وتوابعها بعد الفتح

9

) . 

إنا المصادر العربيـة  ـن فـتح األنـدلس جـاءت متـأخرة كمـا إونا معلوماتهـا قليلـة 
وذلك يكوان مشكلة للباحث وليس له إالا أن يبحث  ن أية إشارات مفيدة. وهنـا ننـو) 

                                                 

 .93، وابن القوكية، تارية افتتا  األندلس99. م لر مجهول، أخبار مجمو ة  7
 وما بعدها.949.  ن القوك انظر حتاملة، إيبريا قبل مجيء العرب المسلمين، ص 9
وحســــين مــــ نس، فجــــر األنــــدلس 919العــــرب المســــلمين ص. حتاملــــة، إيبريــــا قبــــل مجــــيء  9

 ..99Collins-Early Medieval Spain.106ص
7 .Glick,From Muslim Fortress to Christian Castle p.17.. 
 .931، وحسين م نس: فجر األندلس ص19-7/17. انظر ابن األبار: الحلة السيراء،  9
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بمصـــدر إســـباني كتـــب حـــوالي منتصـــر القـــرن الثـــامن المـــيادي )الثـــاني للهجـــرة(، 
األولــ  بعــد)، وهــو بحكــم المعاصــر ل حــداث، ويشــار إليــه بـــ  وتنــاول الفــتح والفتــرة

 . (77)"197"تارية 

ـــة إذ دخـــل لـــذريا  ياحـــظ ابتـــداًء أنا أولـــ  معـــارك الفـــتح كانـــت فـــي وادي  لكا
معركـة حاسـمة مـل المسـلمين بقيـادة كـارا  -ومعه ملوك/أمراء األندلس الموالين له

م(. 177تمــوز 73هـــ/39 رمضــان95بــن زيــاد وانتهــت بتــدمير الجــيا القــوكي)في
 9) وجمل كارا "الفيء" )الغنيمة( وقسمه

9

) . 

أماا المواجهات التالية فكانت بـين األمـراء المحليـين)أو الكونتـات جمـل كونـت( 
ة حيث تجمال فال معركة وادي لكاـة، وبعـد  والمسلمين. فمثًا تقدم كارا إل  إْستوجَّ

ة  لــ  الجزيــة  9) قتــال شــديد صــالحت إْســتوجَّ
9

ويقــول المقــري" ولــم يلــا المســلمون  .(
7)فيما بعد ذلك حربًا مثلها"

7

). 

)وواجــه تــدمير )األميــر المحلــي( المســلمين ومركــز) أوريولــة
9

وبعــد قتــال شــديد (9
 1) صالح  ل  جزية محددة  ن كل فرد

1

). 

                                                 

 .Roger Collins,The ArabConquest of Spain p710-797. انظر  7
 .7/993، المقري، نفح9/5. ابن  ذاري، البيان  9
، المقـــــــــــري، 9/5، ابـــــــــــن  ـــــــــــذاري، البيـــــــــــان 3.  م لـــــــــــر مجهـــــــــــول، أخبـــــــــــار مجمو ـــــــــــة ص9

 . 919وحتاملة، إيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين، ص7/914نفح
 .7/914.  المقري، نفح،  7
 .11.  ن أتوريولة، انظر الحميري، الرول المعكار، ص 9
، حتاملـة، إيبيريـا قبـل مجـيء 79، م لر مجهـول، أخبـار مجمو ـة ص7/917.  المقري، نفح 1

 .13-11العرب المسلمين، ص
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ْشــــق ة ويــــذكر الحميــــري أنا مدينــــة و 
حوصــــرت حصــــارًا كــــويًا حتــــ  بنــــ   (7)

ـــوا لمعايشـــهم واســـتمر الحصـــار ســـبعة  المســـلمون المســـاكن وةرســـوا الغـــروس وحرث
أ ــــوام، ثــــما " اســــتأمنوا ألنفســــهم وذراريهــــم، فمــــن دخــــل اإلســــام ملــــك نفســــه ومالــــه 

 . (9)وحرمته، ومن أقام  ل  النصرانية أدى الجزية"

وهكذا نجد اإلشارات إل  فرل الجزية  ل  من خضل بعد القتال و ل  من 
األرل، كما هو الحال في الفتو   امة، ألنا  صالح. وال ترد إشارة إل  معاملة

 ذلك يأتي بعد الفتح واستقرار األمور.

م، بعد مقاومة شـديدة، 179هـ/37واستول  موس  بن نصير  ل  ماردة سنة 
"فنالوا من المسلمين دفعـات وآذوهـم"، وصـالح أهلهـا  لـ  أنا " جميـل أمـوال القتلـ  

 (.9)للمسلمين، وأموال الكنا س وحليها لها"يوم الكمين وأموال الهاربين إل  جليقية، 

وهنا ا تبرت أموال القتل  في معركة يوم الكمين، وأمـوال الهـاربين إلـ  جليقيـة 
 -وكــذلك أمــوال الكنــا س وحليهــا ةنيمــة. وبالتــالي فاألراضــي تكــون صــوافي، وهــي 

فيء )ةنيمة( للمقاتلـة. وسـنتناول موضـوا الصـوافي  -كما قرر  مر بن الخكاب 
 قًا.الح

وال يهمنا الدخول في تفاصيل سير حركة الفتح  ل  يد كارا بن زياد، ثم  -
 موس  بن نصير، بل نكتفي باإلشارات التي تتصل بموضوا البحث.

                                                 

 .11.  ن وشقة: انظر الحميري، الرول المعكار، ص 7
 .139. بروفنصال، صفة جزيرة األندلس من كتاب الرول المعكار للحميري ص 9
وابــن القوكيــة، تــارية افتتــا  األنــدلس،  9/59البيــانوانظــر ابــن  ــذاري،  7/914. المقــري، نفــح9

حيـث يـورد نـص الصـلح  ـن الـرازي، 779فجـر األنـدلس، ص -. وانظر حسين مـ نس99ص
 مترجمًا لإلسبانية، وقد فقد األصل العربي.
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وهنا تواجهنا روايات، ال تخلو من تضارب وتباين، وبخاصـة فـي كتـاب رحلـة 
راءات فـــي الـــوزير )أو الراســـالة الشـــريفية( تنســـب إلـــ  موســـ  بـــن نصـــير اتخـــاذ إجـــ

 األراضي المفتوحة.

جـــاء فـــي روايـــة أنا موســـ  بـــن نصـــير فـــتح الـــباد مـــن  مـــل إشـــبيلية " فبـــدأ 
بهـــا...ثما ســـار منهـــا إلـــ  لبلـــة ثـــما إلـــ  باجـــة ثـــم إلـــ  أكشـــبونة  لـــ  ســـير البحـــر، 

ــــــــــن موســــــــــ  الــــــــــرازي(7)فافتتحهــــــــــا أجمــــــــــل ســــــــــلمًا" ــــــــــة لمحمــــــــــد ب ــــــــــي رواي (                            9). وف

م( إشـــارة إلـــ  تحـــرك موســـ  بـــن نصـــير فـــي االتجـــا) نفســـه مـــن 534هــــ/911)ت
. والقـول إنا الفـتح كـان سـلمًا (9)إشبييلة إل  أكشبونة، من دون وصر كبيعة الفـتح

 يعني أداء المغلوبين الجزية للمسلمين مل بقا هم في أراضيهم.

م( نقًا  ن محمد 7415هـ/717ويورد الغساني رواية  ن محمد بن مزين)ت
ـــْفر) )الرايـــات(، أنـــه حـــين تـــما افتتـــا  534هــــ/911الـــرازي )ت بـــن موســـ  م(، فـــي سو

األندلس " قسمها موس  بن نصير البكري التابعي بين الجيوا الـذين دخلوهـا كمـا 
ــم بيــنهم ســبيها ومتا هــا وســا ر مغانمهــا، وأخــر  مــن أرضــها وربا هــا الخمــس،  قسا

غار) م ة ألر وحملهم كما أخرجه من سبيها ومتا ها. واختار من خيار السبي وص
إلـــ  أميـــر المـــ منين الوليـــد بـــن  بـــد الملـــك، وتـــرك ســـا ر الخمـــس مـــن كبـــل وســـبي 
ووخا الرقيا، في الخمس من األرضين يعمرونها ليثلاث مال المسلمين، وهم أهل 
ــا ســا ر  البســا ك، وكــانوا يعرفــون األخمــاس وأوالدهــم بنــو األخمــس"، وأضــار " وأما

                                                 

 .791.الغساني، رحلة الوزير، ص 7
األ ــــام،               ، الزركلــــي، 7/911. انظــــر  ــــن محمــــد بــــن موســــ  الــــرازي: ابــــن األبــــار، التكملــــة، 9

1/771. 
 .793. الغساني، رحلة الوزير، ص 9
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عاقـــل المنيعـــة والجبـــال الشـــامخة، فـــأقرهم موســـ  بـــن النصـــارى الـــذين كـــانوا فـــي الم
نصير  ل  أموالهم ودينهم بأداء الجزيةـ وهـم الـذين بقـوا  لـ  مـا حيـز مـن أمـوالهم 
بـــأرل الشـــمال ألنهـــم صـــالحوا  لـــ  جـــزء منهـــا مـــل أداء الجزيـــة فـــي أرل الثمـــرة 
وأرل الزرا  ل  مـا فعلـه خيـر مـن اقتـدي بـه صـل  اللـه  ليـه وسـلم بيهـود خيبـر 
في نخيلهم وأراضيهم". ثما قال:" "فلم يبا باألندلس بلدة دخلها المسلمون بأسـيافهم، 
وأصبحت ملكًا لهم، إالا وقسام موس  بن نصير بينهم أراضيها إالا ثاثة باد، وهي 
شـنترين وقلنبريــة فـي الغــرب وشــيه فـي الشــرا، وســا ر الـباد خمســت وقســمت...ثما 

ء. والذي ذكر) الناس والعلماء من أرل )الصـلح( توارث األراضي األبناء  ن اآلبا
وأرل العنوة باألندلس فإنما هو مال الخمس، هو أرل العنوة، وما صولحوا  ليه 

 .(7)فهو حال الشمل من أرل وشجر ال سا ر أموال الناس"

وهذ) الرواية قلقة، فهي تبين أنا أكثر األراضي فتحت  نوة، مل أنا 
سمة مل لذريا، كانت مل حكام المدن الذين كانوا المواجهة، بعد المعركة الحا
 يصالحون  ن مدنهم  ادة.

وأورد الغســاني روايــة أخــرى تشــعر بــذلك، " وقــال بعــل  لمــاء الســلر بــأمر 
األنــدلس أنا أكثرهــا إنمــا فــتح صــلحًا إالا األقــل مــن مواضــل معروفــة وأنــه لمــا هــزم 

الصــلح، ولــذلك بقــي الــروم  لــذريا لــم يقــر المســلمون بعــد ذلــك ببلــد إالا أذ نــوا إلــ 
7)فيها  ل  أرضهم وأموالهم يبيعون ويباا مـنهم"

9

. وهـي روايـة واضـحة الداللـة فـي (
 9) أنا األرل بقيت ألهلها يتصرفون بها وأنها صارت خراجية

9

). 
                                                 

 .774-793. الغساني، رحلة الوزير ص 7
 .774.الغساني، رحلة الوزير، ص 7
  ن خك فتو  موس  بن نصير.791. ن. م. ص 9
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كما أنا رواية محمد بن مزين) ن محمد بن موس  الرازي(؛ التي تتحدث  ن 
ت ةنيمــة للمســلمين، تبــين أنهــا تــدفل الثلــث أراضــي العنــوة التــي يفتــرل أنهــا صــار 
 9) لهم، وهو ما كان يدفل للقوك من قبـل

7

، فهـو بمثابـة الخـرا . وأماـا أرل الصـلح (
فقــد قرنتهــا الروايــة بــإجراءات الرســول صــل  اللــه  ليــه وســلم فــي خيبــر،  لمــًا بــأنا 

أنا خيبــر ا تبــرت ةنيمــة وخمســت، وهــذا  كــس مــا تدا يــه الروايــة. وتبــين الروايــة 
أهــــل الصــــلح )فــــي أرل الشــــمال(" صــــالحوا  لــــ  جــــزء منهــــا )األرل( مــــل أداء 
الجزيـة"، وهـو مثــل مـا ذكــر  ـن أرل العنـوة، مــن دفـل الثلــث) مـن األرل أو مــن 

 حاصلها( في الخرا ، إضافة إل  الجزية.

ســواء ا تبــرت أرل صــلح، أو  -مــن كــل ذلــك يتبــين أن األرل فــي  امتهــا
 صارت خراجياة.-أرل  نوة

بعد هذا يورد الغسـاني روايـة تفيـد أنا موسـ  بـن نصـير وجما ـة مـن فـاتحي و 
األنـــدلس وفـــدوا  لـــ  الوليـــد" يســـتأذنونه فـــي إخا هـــا والرحيـــل  نهـــا إلـــ  أوكـــانهم 
فقربهم وآنسهم وأقكعهم اإلقكا ات فيها وأقرهم...ولم يجعل لهم سبيًا إل  الخرو  

لمـاذا يقكعهـم الوليـد إقكا ـات إذا كانـت ، وهذ) الرواية تثيـر التسـا ل، ف(9) منها..."
ـــباد بعـــد  ـــل  ـــن ال ـــيهم بعـــد التخمـــيس  ولمـــاذا يكلبـــون الرحي األراضـــي وز ـــت  ل
تملكهــــم األراضــــي  ألــــيس فــــي هــــذا التبــــاس مــــل مــــا حصــــل زمــــن  مــــر بــــن  بــــد 
العزيز)كمـــا ســـنرى( .وجاء فـــي روايـــة أخـــرى أنا الوليـــد أقـــرهم )أي الفـــاتحين(  لـــ  

بيــنهم وســجل لهــم بــه، وأقكــل مــن دخــل األنــدلس بعــدهم  ما"قســم موســ  بــن نصــير"
                                                 

وحسين م نس، فجر األندلس، Collins,Early Medieval Spain p .97.انظر  9
 .149وص935-931ص

 .774اني، رحلة الوزير، ص. الغس9
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،  لمًا بأنا موس  بن نصير وصل إل  دمشا والوليـد فـي (7)من الخمس إقكا ات
 مرضه األخير، وكأن هذ) الرواية تنسب للوليد ما قام به  مر بن  بد العزيز.

كما أن فترة والية موس  بن نصير كانت فترة قصيرة، حافلة بأ مال الفتح 
   آخر أيامه وال تتسل لتنظيم األرل والضرا ب.حت

(، وكانــت الحاجــة 99.444وبعـد هــذا، فــإنا  ــدد الفــاتحين كــان قلــيًا، حــوالي)
 ملحة إل  حاميات في المدن الر يسة، وال مجال النتشارهم  ل  األرل.

وهنــا نــذكر أنا التخمــيس فــي الــباد المفتوحــة مــن أيــام الراشــدين لــم يشــمل إالا 
إذ إنا  مــر بــن الخكــاب قــرر أنا أرل الصــوافي فــيء )أي ةنيمــة( الصــوافي، 

للمقاتلــة، أربعــة أخماســها لهــم ولبيــت المــال خمســها. ثــم ضــمات أرل الصــوافي 
 . (9)لبيت المال في أيام معاوية

والصــوافي فــي األســاس أراضــي األســر الحاكمــة الســابقة وأراضــي بعــل النــباء، 
 7) من دون مالك بعد الفتح مباشرة ومن قتل أو جا أثناء الحرب، وكل أرل

9

) . 

ويبــــدو أنا أرل الصــــوافي فــــي األنــــدلس كانــــت واســــعة، فضــــياا أوالد الملــــك 
) مـــثًا كانـــت ثاثـــة آالر ضـــيعة Wittiza)ةيكشـــة)

7

. وللملـــك ضـــيا ه العا ليـــة (9
إضافة إل  ضياا التا ، وال بد من أنا ضياا لـذريا العا ليـة والملكيـة كانـت كثيـرة 

                                                 

 .777. الغساني، رحلة الوزير، ص 7
 .945-941و ص935-931. انظر ةيداء خزنة كاتبي، الخرا  ص 9
ــــو يوســــر، الخــــرا ، ص7 ــــو  بيــــد، األمــــوال ص95-91. أب ــــن آدم، كتــــاب 917. أب ، يحيــــ  ب

 .17الخرا ، ص
 .991-991/ص7.   المقري، نفح  9
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منكقة قركبة حتـ  أنهـم سـموا قركبـة بـاك لـذريا، وقـد ا تبـرت هـذ)  وبخاصة في
 9) من الصوافي، وهذا يصدا  ل  أرل من جا أو قتل أثناء الحرب

7

) . 

وال يخفـــــ  أنا أمـــــاك النـــــباء الـــــذين قتلـــــوا أو هربـــــوا كانـــــت واســـــعة. يــــــذكر 
 ( أنا موســ  بــن نصــير أ ــدم فــي كليكلــة بعــل النــباء الــذين197كتاب)التــارية 

 7) كانت لهم صلة بهرب )أوبة( أخ الملك ةيكشة
9

) . 

ويشير كتاب )أخبار مجمو ـة( إلـ  أسـر ملـك قركبـة مـن مغيـث مـول  الوليـد 
ويقول: " ولم ي سر من ملوك األندلس ةير)، منهم من  قد  ل  نفسه أمانًا ومنهم 
مــن هــرب إلــ  جليقيــة". فمــن حصــل  لــ  األمــان حفــظ أرضــه كمــا فعــل صــاحب 

مــن هــرب ا تبــرت أراضــيه صـوافي. وفــي أخبــار مجمو ــة أنا تــدمير  قــد تـدمير، و 
 ل  نفسه الصلح و ل  أهل بلد) فصارت تدمير صلحًا كلها...و املهم  ل  ترك 

)أموالــه فــي يديــه"
9

، وتــرد إشــارات إلــ  هــرب الكثيــر مــن الســكان مــن وجــه القــوات (7
) الفاتحة، كما أنا أ داد السبي تبدو كبيرة

7

9) . 

                                                 

، المقري،                           Collins- Early Medieval Spain P.115,152. انظر 9
 .199حسين م نس، فجر األندلس، ص 9/99، 7/714نفح 

7    .Collins,Conquest P.30,47,48. 
 .7/911. وانظر المقري، نفح 79. م لر مجهول، أخبار مجمو ة، ص7
 .9/99، 7/993، وانظر المقري، نفح 713. الغساني، رحلة الوزير  9



 99 

رجـب           -هـ39العزيز بن موس  بن نصير في واليته) صفرنشك  بد 
ــــدلس )مالقــــة، ةرناكــــة، 171/مــــارس179هـــــ/نوفمبر31 ( لفــــتح جنــــوب شــــرا األن

 9) مرسية( ونقل مركز الحكم إل  إشبيلية
7

) . 

م( 179-179)ويجعلهـــا -( أنا فتـــرة واليـــة  بـــد العزيـــز197ويفهـــم مـــن )التـــارية 
نهــا أسســت حكــم المســـلمين فــي شــبه الجزيـــرة، كانــت مهمــة فـــي أ -هـــ(31-37أي)

ويقــول إنا  بــد العزيــز كــان" خــال ثــاث ســنوات يخضــل إســبانيا ســلميًا إلــ   ــبء 
)الضرا ب"

9

. وهذا يعني أنه بدأ بتنظيم اإلدارة، بما في ذلك القيام بإحصاء السـكان (7
) لفرل الجزية، والنظر في أمور الخرا  وتهد ة الباد

9

9). 

، Theodomir)ح  بـد العزيـز بـن موسـ  بـن نصـير مـل تـدمير)ويهمنا هنا صل
سـياد سـبل مـدن ومـا يتبعهـا مـن أراضــي جنـوب شـرا األنـدلس، وجـاء فيـه " أنــه )أي 

 7) تــدمير( نــزل  لــ  الصــلح، وأن لــه  هــد اللــه وذمتــه، أن ال ينــزا  نــه ملكــه
7

، وال (
دهم وال نسـا هم، وال أحدًا من النصارى  ن أماكه، وأنهم ال يتقتلون وال يسبون، أوال

                                                 

 Collins-Early. وانظـر 73، م لـر مجهـول، أخبـار مجمو ـة ص7/717المقـري، نفـح .  9

.Medieval Spain P.153  ( مجـــــيء كـــــارا ســـــنة                 197يجعـــــل كتـــــاب )التـــــارية
ــــــن نصــــــير ســــــنة 177هـــــــ/39 ــــــي 177هـــــــ/39م ومجــــــيء موســــــ  ب ــــــدلس ف م، وتركــــــه األن

م. 179هـــ/39بــن نصــير ســنة ، بينمــا تجعــل الروايــة العربيــة  ــودة موســ  39/179أواخــر
Collins, Conquest p.39off. 

7  .95Collins,Conquest P.. 
. انظــــر شــــالميكا، فــــي: الحضــــارة العربيــــة اإلســــامية فــــي األنــــدلس، تحريــــر ســــلم  الجيوســــي           9

9/7477. 
.   يــرد فــي كتــاب أخبــار مجمو ــة" وســيحافظون)األهالي(  لــ  ر ســا هم " بــدل" ال ينــزا  نــه 7

كه"، وال ذكر فيه لــ" وال أحـدًا مـن الناصـارى  ـن أماكـه" م لـر مجهـول، أخبـار مجمو ـة مل
 .79ص
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يتكرهون  ل  دينهم وال تحرا كنا سهم ما تعبـد، ومـا نصـح، وأنا الـذي اشـترك  ليـه 
أنه صالح  ل  سبل مدا ن، أوريولة وبلنتلة ول ق ْنت ومولة وب ْقرة وأناة ولورقة. وأنه ال 
ه يــأوي لنــا  ــدوًا، وال يخيــر لنــا آمنــًا، وال يكــتم خبــرًا  لمــه، وأنا  ليــه و لــ  أصــحاب

دينــارًا كــل ســنة وأربعــة أمــداد قمــح وأربعـــة أمــداد شــعير وأربعــة أقســاك كــا وأربعـــة 
أقساك خل وقسكي  سـل وقسـكي زيـت، و لـ  العبـد نصـر ذلـك، كتـب فـي رجـب 

 .(7 9) م179هـ" أي نيسان 37

هذا الصلح ترك اإلدارة المحلية بيد تدمير، وحفظ له أموالـه، وأمـن ر يتـه  لـ  
لهم وكنا ســهم،  لــ  دفــل جزيــة ســنوية،  ــن كــل فــرد، دينــارًا أنفســهم وأهلــيهم وأمــوا

ومواد كعام  ينية، كما ذكر. وهو صلح يشبه في األساس  هود الصلح اإلسامية 
في المشرا. وال ينتظر أن يكون هذا هو الصلح الوحيـد، واألرجـح أنا سلسـلة  هـود 

حســـب  مماثلــة  قـــدت مـــل  ــدد مـــن المـــدن مــن خـــال الكونتـــات أو مجــالس المـــدن
 7) األوضاا. وهناك ما يد و لا تقاد بأنا صلحًا مماثًا  قد مل أهالي بنبلونة

9

) . 

ومثــل هــذا الصــلح يــدل  لــ  أنا ملكيــة األرل لــم تتــأثر بأحــداث الفــتح، فقــد كــان 
 9) القوك يفرضون الثلث  ل  األرل، فاستمر هذا أو ما يقرب منه بعد الفتح

9

) . 

                                                 

، الفـــي 993؛ الضـــبي، بغيــة الملـــتمس ص9،7.   انظــر العـــذري، نصــوص  ـــن األنــدلس ص9
ـــــــري ص ـــــــرول المعكـــــــار للحمي ـــــــاب ال ـــــــرة العـــــــرب مـــــــن كت .   13بروفنصـــــــال، صـــــــفة جزي

 .,13Collins,Conquest PP.39-40وانظر.ص
.وانظـــــر  بـــــد الواحـــــد ذنـــــون كـــــه، الفـــــتح واالســـــتقرار،           Collins,Conquest P.40. انظـــــر7

 .979،ص757ص
 .774. انظر الغساني، رحلة الوزير ص 9
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ــا مقــادير الجزيــة فــا تتكــا با مــل مــا فــرل فــي بعــل جهــات المشــرا)ربما أما
باســتثناء النقــد(. ولعلهــا أقــرب إلــ  األ ــرار القوكيــة، ويمكــن االفتــرال أنا مقــادير 

 9) الجزية تختلر مـن موقـل آلخـر فـي المـواد العينيـة
7

هـذ) الترتيبـات مناسـبة  . ومثـل(
تح مـــن دون للفـــاتحين فـــي البدايـــة ألنَّهـــا تجعـــل المقاتلـــة أكثـــر حرياـــة فـــي متابعـــة الفـــ

الحاجـــة إلـــ  تـــرك حاميـــات فـــي المـــدن كافـــة ، خاصـــة وأنا قـــواات الفـــاتحين كانـــت 
 متواضعة.

يتبــــين إذن أنا شــــبه الجزيــــرة العربيــــة شــــهدت ابتــــداًء أنمــــوذجين لــــإلدارة: األول 
جهات بقي لها أمراء محليون، مثل تدمير، والثاني جهات تـدار مباشـرة مـن العـرب، 

  يسة.ووضعت حاميات في مدنها الر 

وترد إشارات يفهم منها أنا بعل المقاتلة اسـتولوا  لـ  أرال  فـي فتـرة الفتـو ، 
من األراضي الخالية، نتيجة مقتل أصحابها أو  - ل  األةلب -ويرجح أنها كانت

 7) جا هم، وهذ) من الصـوافي، فملكوهـا وبقـوا  ليهـا
9

. ويشـير المقـري إلـ  الوضـل (
لبربـر، كلمـا مـرا قــوم مـنهم بموضـل استحســنو) بوضـو  إذ يقـول: " وكانـت العــرب وا

7)حكوا به ونزلو) قاكنين فاتسل نكاا اإلسام بأرل األندلس"
9

). 

من الوجو) من إفريقية، في ذي الحجة 744وقدم الحرا واليًا  ل  األندلس ومعه
 9) م فكـان واليـًا ثـاث سـنين173هــ/نيسان 744م وبقي إلـ  رمضـان171هـ/آب31

                                                 

 .Collins,Conquest P.41. انظر  9
 .7/743. انظر لسان الدين بن الخكيب، اإلحاكة  7

.وانظر اإلشارات إل  195س ص، وانظر حسين م نس، فجر األندل7/911. المقري، نفح 7
ل   رب سرقسكة، في م لر   رب جليقية و رب استرقة والمدا ن التي خلر الدروب وا 

 .95مجهول، أخبار مجمو ة 
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7

مصـــادر العربيـــة شـــيء  ـــن إدارتـــه إالا أنـــه نقـــل مقـــر اإلمـــارة مـــن . وال يـــرد فـــي ال(
( أنـــه حقـــا شـــي ًا مـــن النظـــام 197إشـــبيلية إلـــ  قركبـــة. ولكـــن يفهـــم مـــن )التـــارية 

اإلداري بإرسال الموظفين اإلداريين الر يسين للمدن )والة(. كما اهتم بمعاقبة البربـر 
فيبـدو أنا الحـرا أتـم مـا بـدأ)  بـد الذين أخفوا بعل الغنا م. وأماا بالنسـبة للمسـيحيين 

العزيــز مــن فــرل الخــرا   لــ  إســبانيا الخارجيــة )الشــمالياة( . كمــا أنــه أ ــاد بعــل 
الضــياا التــي اســتول   ليهــا العــرب إلــ  أصــحابها الســابقين، ويــرجح أنهــا أراضــي 

 9) نباء وماكين هربوا و ادوا إل  أراضيهم بعد استقرار الوضل مقابـل دفـل الخـرا 

9

وبإيجـاز فإنـه نظاـم الضـرا ب  لـ  أهـل الـباد، وثبـت نظـام األراضـي السـا د قبــل . (
 الفتح. وأبق  للفاتحين األراضي التي صارت لهم.

وشهدت هذ) الفترة إدخال نقـود  ربيـة جديـدة، "دنـانير"  لـ  ةـرار نقـد المملكـة 
 دارة.القوكية، ولكن باللغتين العربية والاتينية. ولعل هذا يشعر باستقرار اإل

وتضكرب الروايات مرة أخـرى فـي إشـاراتها إلـ  اإلجـراءات فـي فتـرة  مـر ابـن  -
ـــــي  ـــــدلس ف ـــــ  األن ـــــك الخـــــوالني  ل ـــــن مال ـــــز. ولاـــــ   مـــــر الســـــمح ب ـــــد العزي  ب

ـــروى أن 197حزيـــران -173هــــ/نيسان749ذي الحجـــة -744)رمضـــان م(، وي
لكن  (9)الخليفة فكار بسحب المقاتلة من األندلس " إذ خشي تغلب العدو  ليهم"

السمح كمأنه  ل  استقرار أمور المسلمين فيهـا. ثـم إنا الخليفـة أولـ  األنـدلس 
                                                 

م أي              175-179( فتـــــــــــــرة الحـــــــــــــر197. ويجعل)التـــــــــــــارية 9/99ابـــــــــــــن  ـــــــــــــذاري، البيـــــــــــــان. 9
Collins,Conquest P. 96-99      

9 .Collins,Conquest P.46. 
، وهـذا جانـب مـن سياسـة  مـر بـن  بـد العزيـز 93. ابـن القوكيـة، تـارية افتتـا  األنـدلس، ص 9

العامــة، إذ ســبا لــه أن ســحب جــيا مســلمة بــن  بــد الملــك مــن أمــام القســكنكينية ألســباب 
 .1/999أمنية واستراتيجية، انظر: الكبري، تارية الرسل والملوك، 
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ـــة فأفردهـــا  ـــن واليـــة إفريقيـــة وجعلهـــا واليـــة بـــذاتها وا تبرهـــا ثغـــرًا   نايـــة خاصا
 . (7)ورا   ذلك في التعامل مل األرل

وتتجه الروايات إل  أنا الخليفة أمر السمح بتخميس األرل، لكنها تتباين في 
ــم ذ ــة أو بعضــها.ففي روايــة "أن ابــن نصــير قسا لــك، هــل هــي أراضــي األنــدلس  اما

ــا والاهــا... مر بــن  بــد العزيـــز  وخماــس بعــل الــباد، وأ جلتــه حركتــه منها...فلما
. وقد سـبا وأوضـحت أنا (9)السمح بن مالك الخوالني أمر) أن يخماس ما بقي منها"

 موس  بن نصير. تنظيم التعامل مل األرل بدأ زمن  بد العزيز بن

م( أنا الخليفة أمر 599هـ/995وفي رواية للرازي  ن  بد الملك بن حبيب)ت
ــس مــا بقــي مــن أرضــها و قارهــا  -مــن دون إشــارة إلــ  البــدايات -الســمح" أن يخما

. وفي "أخبار مجمو ـة" (9)ويخر  منها خمس الله تعال ، ويقر القرى بأيدي أربابها
ــس أرضــها ويخــر  ممــا )األصــل مــا( روايــة تفيــد أنا الخليفــة أمــر الســم ح " أن يخما

كان  نوة خمسًا لله، من أرضها و قارها، ويقر القـرى بأيـدي ةناامهـا بعـد أن يأخـذ 
 . (7)الخمس"

ـــة فـــي اتجـــا) روايـــة ابـــن حبيـــب نفســـه إال أنهـــا تتحـــدث  ـــن أرل  وهـــي رواي
 الصلح وأرل العنوة، وهو حديث فقهي لم يكن له دور في الواقل.

                                                 

، وم لــر مجهــول، أخبــار مجمو ــة 9/91، البيــان، وابــن  ــذاري93. انظــر ابــن القوكيــة ص 7
 .99ص

 .777. الغساني، رحلة الوزير، ص 9
 .779. ن. م. ص 9
 . ولعلا كلمة "ةنامها" تحرير لـ"تتنا ها" أي أهلها.99. م لر مجهول، أخبار مجمو ة ص 7
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ن أنا القرى  اماة بقيت بأيدي أهلها، أي جتعلت أرضًا خراجياة، وهكذا يتبي
وأنا التخميس بدأ من قبل، وأنه شمل اآلن ما بقي من األرل والعقار. وهكذا 

 يتبين أنا القرى  اماة بقيت بأيدي أهلها، باستثناء أرل الصوافي.

أنا . وياحـظ (7)تتجه الروايات إل  أنا األرل التي خماسـت هـي أرل العنـوة
الحــديث  ــن أرل العنــوة وأرل الصــلح هــو حــديث فقهــي ظهــر فــي المشــرا فــي 
ـــباد المفتوحـــة ا تبـــرت  ـــة األرل فـــي ال ـــة، فـــي حـــين أنا  اما ـــرة األموي أواســـك الفت

 خراجياة.

وفي رواية للرازي  ن  بد الملك بن حبيب، أنا السمح" مياز أرل العنوة مـن 
 ملــه خياــر الخليفــة بمــا  ملــه أرل الصــلح ليصــح الخمــس" وتضــير أنــه" لمــا أتــم 

في أرل العنوة وأرل الشمل، وهي التي فتحت صلحًا". ثما تجعل الروايـة معاملـة 
هــذ) األرل وأرل العنــوة معاملــة واحــدة، إذ تقــول  ــن أرل الشــمل: "فــإنا أهلهــا 
صــولحوا  لــ  الجزيــة مــل أجــزاء مــن األرل منهــا مثالثــة ومرابعــة، كيــر مــا كــان 

يضير "حسبما فعله رسول الله صل  الله  ليه وسـلم  فـي كيب األرل وةلتها" و 
. فالروايــة تجعــل معاملــة أرل الصــلح وأرل العنــوة واحــدة مــل أنهــا تبــين (9)خيبــر"

أنا أرل الشمل صولح أهلها  لـ  الجزيـة و لـ  الثلـث والربـل مـن األرل أو مـن 
 واردها، أي فرل الخرا   ل  األرل.

ه وسلم بخيبـر فإنـه ا تبرهـا ةنيمـة للمقاتلـة أماا ما فعله الرسول صل  الله  لي
ولــم يتبــل مثــل هــذا اإلجــراء فــي أي بلــد آخــر فــي العصــر الراشــدي أو األمــوي. إنا 

                                                 

، الغســـــاني، رحلـــــة الـــــوزير، 79-7/77(7411هــــــ/713. انظـــــر المقـــــري،  ـــــن ابـــــن حيـــــان)ت7
 .9/91 ذاري، البيان  ، وابن779ص

 .779. الغساني، رحلة الوزير، ص 9
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األرل التــي ا تبــرت ةنيمــة للمقاتلــة زمــن الراشــدين هــي أرل الصــوافي وحــدها. 
 وا تبار األندلس ثغرًا أفض  إل  إقكاا المقاتلة منها بعد إخرا  الخمس.

د الملك بن حبيب أنا السمح" مياز أرل العنوة ليصح الخمس فينزل ويبين  ب
القســـم بتخمـــيس قركبـــة...وأخرجت البكحـــاء المعروفـــة بمصـــل  بقبلـــي قركبـــة فـــي 

. وفـــي روايـــة أخـــرى أنا (7)الخمـــس" فـــأمر الخليفـــة بجعـــل البكحـــاء مقبـــرة للمســـلمين
 .(9)البكحاء خرجت في خمس قركبة بقبليها

لقول إنا الخليفة وجه جابرًا موال) ليخمس األندلس، فنزل وينفرد ابن القوكية با
وايــات تشــعر بــأنا (9)قركبــة، ثــم أتتــه وفــاة  مــر فرفــل يــد)  ــن التخمــيس . وهــذ) الرا

 التخميس المهم حصل في منكقة قركبة التي تتميز بسعة صوافيها.

بعد هـذا ياحـظ أنا  مـر بـن  بـد العزيـز أوصـ  السـمح بـن مالـك أن" يحمـل 
فـــا"النـــاس   ، وهـــذا يشـــعر بحصـــول (7)لـــ  كريـــا الحـــا، وال يعـــدل  ـــن مـــنه  الرا

تعــــديات أو تجــــاوز  لــــ  أرل الخــــرا ، وربمــــا  لــــ  الصــــوافي، كمــــا حصــــل فــــي 
المشرا، وحرص الخليفة  ل  العدل. وهـذا يعنـي أن يكبـا السـمح سياسـة الخليفـة 

 بالنسبة ل رل الخراجية وأرل الصوافي.

ا ذكــر. تــرد روايــة  ــن  بــدالملك بــن حبيــب، ولعــل الروايــات التاليــة تــد م مــ
وأخــرى دون إســناد، تفيــدان: أنا الســمح دخـــل األنــدلس ومعــه "جــيا مــن العـــرب"، 
وأراد النـــزول مـــل جنـــدها األول فـــي أموالهم)أراضـــيهم(، ولكـــن هـــ الء لـــم يقبلـــوا بأيـــة 

                                                 

 .779. الغساني، رحلة الوزير، ص 7
 .779. ن. م. ص 9
 .99. ابن القوكية، تارية افتتا  األندلس، ص 9
 .9/91.ابن  ذاري، البيان 7
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مشـــــاركة، وذهـــــب وفـــــد مـــــنهم إلـــــ  الخليفـــــة وشـــــكوا إليـــــه ذلـــــك، وأبـــــدوا اســـــتعدادهم 
و قــد لهــم بــإقرارهم  لــ  أمــوالهم والرجــوا إلــ  بادهــم، فمــنعهم مــن ذلــك  لانســحاب

 لــ  أســاس أنا األنــدلس ثغــر، وذلــك يوجــب إقكــا هم األراضــي ليســتقروا  ليهــا كمــا 
فعل  مـر بـن الخكـاب فـي الثغـور فـي المشـرا، " وكتـب إلـ  السـمح أن يقكـل الجنـد 

 .(7)لصوافيالذين دخلوا معه من األخماس"، أي إقكا ات جديدة في ا

لت إل   شرية نتيجة تجاوز العرب  ليها أو  ويرجح أنا أراضي خراجياة تحوا
 شرا هم لها، إضافة إل  التجاوز  ل  أراضي الصوافي، كما حصل في المشرا.

ر  مـر بـن  بـد العزيـز أنا أرل الخـرا  هـي فـيء ل ماـة، وأنهـا يجـب  وقد قرا
لمــــدة(، ال يجــــوز بيعهــــا منعــــًا م)ا175هـــــ/ 744أن تبقــــ  خراجياــــة بــــدءًا مــــن ســــنة 

لتحويلهــا إلـــ   شـــرياة، كمـــا قـــرر تمييـــز أرل الصـــوافي الباقيـــة. التـــي هـــي ةنيمـــة 
تابعــة للدولــة تقكــل منهــا أو تســتغلها  -منــذ أيــام معاويــة -للمقاتلــة، ولكنهــا صــارت

 . (9)حسب المصلحة

وهكذا يتبين أنا السمح بن مالك جاء لتكبيا سياسة  مر بن  بد العزيز فـي 
قرار أهل القرى  اماة  األندلس، في تمييز أرل الخرا  للحفاظ  ليها في ًا ل ماة، وا 
 ل  أراضيهم  ل  الخرا  )إضافة للجزية(، وتحديـد أرل الصـوافي واإلفـادة منهـا 
بمــا يناســـب األنـــدلس ثغـــرًا. يعنـــي هـــذا أنا أي تخمـــيس ل راضـــي إنمـــا كـــان ألرل 

                                                 

، و ـــن الخلـــك بـــين الوليـــد و مـــر بـــن  بـــد العزيـــز انظـــر 774. الغســـاني، رحلـــة الـــوزير، ص 7
 .777-774ص

؛ بد العزيز الدوري، نظام الضرا ب 37/33سيرة  مر بن  بد العزيز، ص -. ابن  بد الحكم 9
؛ ةيـداء خزنـة 7317دمشـا 73م9في صدر اإلسام، مجلة مجمل اللغـة العربيـة بدمشـا  

 وما بعدها.799كاتبي، الخرا  ص
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وقبــل هــذا يبــدو أنا األراضــي التــي أســلم  الصــوافي ومنهــا كانــت إقكا ــات المقاتلــة.
 . (7) ليها أهلها قبل إجرا ه المسح ا تبرت  شرية

فــــي -إنا بــــدايات تنظــــيم الضــــرا ب والتعامــــل مــــل األرل فــــي األنــــدلس كانــــت
زمـــن  بــد العزيـــز بــن موســـ  بـــن نصــير، واســـتمرت زمــن الحـــر، وشـــملت  -الواقــل

يهــا بعــل المقاتلــة، مــل بقــاء إ ــادة أرال  ألصــحابها اإلســبان، بعــد أن اســتول   ل
 وضل الصوافي ةير  محداد أو مستقر.

ــذا ينتظــر أن يكباــا  مــر بــن  بــد العزيــز إصــاحاته فــي األنــدلس بالنســبة  ول
 ألرل الخرا  وللصوافي.

 (9) م(197-175( إلـــــ  الســـــمح بـــــن مالـــــك الخـــــوالني)197وينســـــب )التـــــارية 
لكـل إسـبانيا )الداخلـة والخارجـة، خكوتين مهمتين، األول : أنه اتخذ تقديرًا للضريبة 

أو الجنوبيــة والشــمالية( وهــذا يعنــي االتجــا) لتنظــيم الخــرا  وتمييــز األرل الخراجيــة 
 في األندلس  اماة.

والثانية: أنه أجـرى تقسـيمًا للغنـا م)األموال ةيـر المنقولـة( التـي تركـت مـن دون 
يـــت المـــال. قســـمة فـــي إســـبانيا، وخصـــص نســـبة مـــن تلـــك األمـــوال)أو األراضـــي( لب

وهكـــذا اتخـــذت خكـــوات جديـــدة إلقامـــة إدارة  لـــ  أســـس منظمـــة، وتثبيـــت تقـــديرات 
ـــة األول  ـــة وأراضـــي المقاتل ـــتح بتنظـــيم وضـــل األراضـــي الخراجي الخـــرا ، وتثبيـــت الف

 والقادمين اآلن.

                                                 

 .7473-7475، ص9. انظر شالميكا، في: الحضارة العربية في األندلس،   7
 .197هذ) فترة والية السمح حسب التارية.  9
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ومـن هنـا تتضـح إشـارة ابـن  ــذاري إلـ  أنا الخليفـة أوصـ  السـمح بـأن" يحمــل 
 .(7)بهم  ن نه  الرفا"الناس  ل  كريا الحا ويعدل 

م( إثــر الفتنــة بـــين 177هـــ/791وقــد يكــون فــي إجــراءات الــوالي أبـــي الخكــار)
البلديين)الــداخلين زمــن موســ  بــن نصــير( والشــاميين )الــداخلين مــل بلــ  بــن بشــر 

ـــة األرل ا تبـــرت خراجياـــة. 179هــــ/799ســـنة  م( مـــا يـــدل بوضـــو   لـــ  أنا  اما
ر فــي إنــزال الشــاميين فــي كــور األنــدلس، ويقــول ابــن القوكيــة:" ونظــر أبــو الخكــا

وتفــريقهم  ــن قركبــة، إذ كانــت ال تحملهم،...وكــان إنــزالهم  لــ  أمــوال أهــل الذمــة 
. فهـــو يبــــين أنا (9)مـــن العجـــم، وبقـــي البلــــديون  لـــ  ةنـــا مهم لـــم ينقصــــهم شـــيء"

 أراضي البلديين ةنا م لهم، أي ملكهم، وأنا الشاميين أنزلوا  ل  أموال أهل الذماة.

م( الوضــل الجديــد بقولــه 7914-7733هـــ/195-939ويوضــح ابــن األبــار)ت
 ــن أبـــي الخكـــار:" ولـــم يقـــدام  فـــي واليتـــه األنـــدلس شـــي ًا  لـــ  تفريـــا جمـــل العـــرب 
ــــ  البلــــد،  ــــن دار اإلمــــارة، قركبــــة؛ إذ كانــــت ال تحملهــــم،  الشــــاميين، الغــــالبين  ل

، وتوســـل لهـــم فـــي وأنـــزلهم مـــل العـــرب البلـــديين  لـــ  شـــبه منـــازلهم فـــي كـــور شـــامهم
الباد، فأنزل في كورتي لشبونة وباجة جند مصـر مـل البلـديين األول، وأنـزل بـاقيهم 
شــبيلية جنــد حمص)مــل البلــديين( األول  فــي كــورة تــدمير، وأنــزل فــي كــورتي لبلــة وا 
أيضـــًا، وأنـــزل فـــي كـــورة شـــذونة والجزيـــرة جنـــد فلســـكين، وأنـــزل فـــي كـــورة رياـــة جنـــد 

ياان جند قنسرين. وجعل األردن، وأنزل في كورة ا لبيرة جند دمشا، وأنزل في كورة ج 
لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم كعمة. وبقي البلديون من الجند األول  ل  ما 
بأيـــديهم مـــن أمـــوالهم لـــم يعـــرل لهـــم فـــي شـــيء منهـــا، فلمـــا رأوا بـــادًا شـــبه بادهـــم 

                                                 

 . 9/991. ابن  ذاري، البيان  7
 . 57-59. ابن القوكية، تارية افتتا  األندلس، ص 9
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الــنص أنا الشــاميين)أو . يتبــيَّن مــن هــذا (7)خصــبًا وتوســعة ســكنوا واةتبكــوا وتمولــوا
جلهم( أنزلوا في كور محددة مل البلديين، وأنا أراضي تلك الكور)ومن بينها تدمير( 

 خراجياة، وأنهم أ كوا "ثلث أموال أهل الذمة من العجم كعمة".

ويوضــح لســان الــدين بــن الخكيــب كريقــة التعامــل مــل الثلــث فــي حديثــه  ــن 
ر بهـذ) الكـورة الكريمـة أهـل اإلسـام، وأنـزل منكقة ةرناكة )البيرة( بقوله" ولمـا اسـتق

األميــر أبــو الخكــار قبا ــل العــرب الشــاميين الكــورة وأقكعهــم ثلــث أمــوال المعاهــدين، 
استمر ساكنهم في ةمار من الروم، يعالجون فاحة األرل و مران القرى، يرأسهم 
أشـــــياخ مـــــن أهـــــل ديـــــنهم، أولـــــو حنكـــــة ودهـــــاء ومـــــداراة ومعرفـــــة بالجبايـــــة الازمـــــة 

. أي أنا الفاحين والزراا األصليين استمروا  ل  فاحـة األرل ودفـل (9)لر وسهم"
ثلث الحاصل، وهو الخرا   ليهم، وليس في هذا تغيير  ماا كان  ليـه الوضـل مـل 
القــوك، كمــا يتضــح أنا هــذ) الكــور كانــت أرضــها خراجيــة شــأن تــدمير وال شــأن لهــا 

 بأرل البلديين.
ين اسـتولوا  لـ  أرال  أ جبـتهم خـال الفـتح واسـتقروا مماا مرا يتبين أنا الفـاتح

 ليهــــا، ولعــــل أكثرهــــا مــــن األراضــــي الخاليــــة )وتــــدخل فــــي الصــــوافي(، وأنا بدايــــة 
اإلجراءات في معاملة األراضي وتنظيم الضرا ب كانت أيام  بد العزيز ابن موسـ  
 بن نصير، وأنها تمت  لـ  خكـوات  بـر حـوالي  شـر سـنوات، وأنا األرل  امـة
صارت أرل خـرا . وأن أراضـي الصـوافي كانـت واسـعة، وهـذ) هـي التـي خمسـت، 
وتما ذلك في والية السمح بن مالك في خافة  مـر بـن  بـد العزيـز. كمـا أنا أمـاك 
الفاتحين أقرت وسجلت في زمنه. ثم إنا الشاميين أنزلوا من الوالي أبي الخكـار فـي 

 ا وهو خراجها.كور أراضيها خراجية، وأ كوا الثلث من وارده

                                                 

 .19-7/17. ابن األبار، الحلاة السيراء 7
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هـــذا هـــو الواقـــل التـــاريخي للتكـــورات الحاصـــلة فـــي التعامـــل مـــل األراضـــي فـــي 
األنــدلس، ومــن شــأن الفقهــاء أن ينظــروا إلــ  الممارســات فــي ســبيل بلــورة المفــاهيم 
الفقهيــة، فيقبلــون بعضــها أو يعيــدون النظـــر فــي الــبعل اآلخــر، رفضــًا أوتعـــديًا. 

ــــا أرل األنــــدلس  فقــــد كعــــن فيهــــا بعــــل النــــاس وز ــــم أنهــــا،        يقــــول الــــداودي:" وأما
أو أكثرهــا، فتحــت  نــوة، وأنهــا لــم تخمــس ولــم تقســم، ةيــر أنا كــلا قــوم وثبــوا  لــ  

. وهــذا (7)كا فــة منهــا بغيــر إقكــاا مــن اإلمــام ولــم تتــرك لمــن يــأتي مــن المســلمين"
بمـــا فعلـــه بعــل المقاتلـــة فـــي الســواد واألهـــواز زمـــن  مــر بـــن الخكـــاب مـــن  يــذكر
.االس (، ولكن الخليفة أوقر ذلك آن ذ   تياء  ل  أرال  خالية)أو صوار 

وأورد الــداودي رأيــًا آخــر ال يشــير إلــ  صــلح أو  نــوة إذ يقــول: " أدركنــا أهــل 
الفقــــه والــــورا فــــي بــــاد األنــــدلس يشــــترون األرل فيهــــا ويبيعــــون، ونحــــن متبعــــون 

، وأنا المســـلمين . وهـــذا يعنـــي أنا األرل تركـــت بأيـــدي أهلهـــا  لـــ  الخـــرا (9)لهـــم"
 يستكيعون شراء األرل كما حصل في المشرا. 

وهذا يـذكار بروايـة تفيـد " أنـه لمـا هـزم لـذريا لـم يقـر المسـلمون بعـد ذلـك ببلـد 
إالا أذ نــوا إلـــ  الصـــلح، ولـــذلك بقـــي الــروم  لـــ  أرضـــهم وأمـــوالهم، يبيعـــون ويبـــاا 

 ، وبذلك تكون األرل  امة خراجية.(9)منهم"
م( كــان أكثــر وضــوحًا وداللــة حــين يقــول:" 7417هـــ/791ولعــل ابــن حــزم )ت

هــذا مــا لــم نــزل نســمعه ســماا استفاضــة، توجــب العلــم الضــروري، إنا األنــدلس لــم 
ـــس وتقســـم كمـــا فعـــل رســـول اللـــه  ليـــه الســـام فيمـــا فـــتح، وال اســـتكيبت أنفـــس  تخما

فذ المستفتحين وأقرت لجميل المسلمين كما فعل  مر رضي الله  نه فيما فتح، لكن ن
الحكم فيها "لكل يد ما أخذت"، ووقعت ةلبة بعد ةلبـة، ثـما دخـل البربـر  )و( األفارقـة 
فغلبوا  ل  كثير من القرى من دون قسمة. ثم دخل الشاميون في كالعة بل  بن بشر 

                                                 

 .9/743. كتاب تذكار بروفنسال 7
 .9/774. ن. م.  9
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ـا كـان بأيـديهم، كمـا  بن ةيـال فـأخرجوا أكثـر العـرب والبربـر المعـروفين بالبلـديين  ما
 . (7)"وال فرا ترون اآلن من فعل البربر

لقد دقاا ابن حزم فيمـا قـال، فأوضـح أناـه سمل"سـماا استفاضـة توجـب العلـم"، 
ليبين أنه لم تتبل في األندلس إجراءات الرسول صل  الله  ليـه وسـلم  فـي أراضـي 
خيبر حين ا تبرها ةنيمة وخمسها، ولم يتبل ما فعله  مر في ا تبار األرل في ًا 

دون قــــرار  ــــام بشــــأنها، فغلــــب المقاتلــــة  لــــ   للمســــلمين، بــــل تركــــت األرل مــــن
األراضي وتملكوها وفا مفهـوم" لكـل يـد مـا أخـذت"، وتكـرر ذلـك بعد ـذ. ويفهـم مـن 
ذلـــك أنا  امـــة األراضـــي تركـــت ألصـــحابها  لـــ  الخـــرا . وجـــاء التنظـــيم النهـــا ي 

 ل رل والخرا  زمن  مر بن  بد العزيز.
لعشر  ل  أراضيهم، أي أنهـا كانـت وياحظ أيضًا أنا البلديين كانوا يدفعون ا

ملكًا لهم، أماا الشـاميون فلـم يكونـوا يـدفعون شـي ًا ألنهـم يأخـذون أ كيـاتهم وأرزاقهـم 
 .(9)كمقاتلة من ثلث الحاصل وهو الخرا 

                                                 

 .711. ابن حزم، الرد  ل  ابن النغريلة، ص  7
، لسـان الـدين بـن الخكيـب، اإلحاكـة 57-59. انظر ابن القوكية، تارية افتتا  األندلس، ص 9
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 المصادر والمراجع
 

                        ابننننننر األبننننننارد ملمنننننند بننننننر عبدال نننننن  بننننننر أبنننننني بكننننننر الق نننننناعي
 م(.7993هـ/195)ت

-7339ملـــة لكتـــاب الصـــلة، جـــزءان، نشـــر  ـــزت العكـــار، القـــاهرة،التك -
 م.7391

ـــة  - ـــة الســـيراء، جـــزءان، تحقيـــا حســـين مـــ نس، الشـــركة العربي كتـــاب الحل
 م.7319، 7للكبا ة والنشر، القاهرة، ك

  ـــل مجـــيء العـــرب المســـلمين،  مـــان  -لتام نننةد ملمننند عبننند إيبريـــا قب
 م.7331هـ/7771

 الــــردا  لــــ  ابــــن النغريلــــة  -م(7417هـــــ/791)ت ابننننر لننننزم األندلسنننني
اليهــــــــودي، تحقيــــــــا إحســــــــان  بــــــــاس، مكتبــــــــة دار العروبــــــــة، القــــــــاهرة،         

 م.7314هـ/7954

  ورقـــات  ـــن الحضـــارة العربيـــة بإفريقيـــة  -لسنننر لسنننني عبننند الو نننا
 م.7319،مكتبة المنار، تونس، 7التونسية،  

  الـــــــدار الســـــــعودية للنشـــــــر 9فجـــــــر األنـــــــدلس، ك -لسنننننننير مننننننن ن ،
 م.7359هـ/7749والتوزيل،

              اللمينننننريد أبنننننو عبدال ننننن  ملمننننند بنننننر عبدال ننننن  بنننننر عبننننند المننننننعم
 م(.7737هـ/344ت)
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الرول المعكار في خبر األقكار، تحقيا إحسان  بااس، مكتبة لبنان،  -
 م.7357، 9بيروت، ك

صـــفة جزيـــرة األنـــدلس، منتخبـــة مـــن كتـــاب الـــرول المعكـــار فـــي خبـــر  -
 م.7395ليدن،-القاهرةاألقكار، نشرة ليفي بروفنسال، 

 نظـــام الضـــرا ب فـــي صـــدر اإلســـام، مجلـــة  -الننندوريد عبننند العزينننز
 م.7317، دمشا 73م9مجمل اللغة العربية بدمشا،  

 تــارية إفريقيــة والمغــرب، تحقيــا المنجــي الكعبــي،  -الرقيننا القيرواننني
 م.7315تونس، 

 دار العلـم للمايـين،9( أجـزاء، ك5األ ـام،) -الزرك يد خير الندير ، 
 م.7354بيروت،

 صــــورة تقريبيــــة لاقتصــــاد األندلســــي فــــي الحضــــارة  -شننننالميدادبدرو
ومـــــا بعـــــدها، مركـــــز 7477ص9العربيـــــة اإلســـــامية فـــــي األنـــــدلس،  

 م.7335دراسات الوحدة العربية، بيروت،

 بغيــــة  -(7949هــــ933)ت -ال نننبيد ألمننند بنننر يليننن  بنننر ألمننند
الملـــــــــتمس فـــــــــي تـــــــــارية رجـــــــــال أهـــــــــل األنـــــــــدلس، تحقيـــــــــا كـــــــــوديرا، 

 م.7557مجريك،

 الدولـة األةلبيـة، التـارية السياسـي، نقلـة إلـ  العربيـة  -الدالبيد ملمد
 م.7359المنجي الصيادي، دار الغرب اإلسامي، بيروت،
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 ــــــارية الرســــــل -م(399هـــــــ/974)تالدبننننننريد ملمنننننند بننننننر جريننننننر ت
( أجـــــــزاء، تحقيـــــــا محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل إبـــــــراهيم، دار 74والملـــــــوك،)

 م.7313المعارر، القاهرة، 

 ســــيرة        -م(593هـــــ/977)تعبنننند اللكننننمد أبننننو ملمنننند عبدال نننن  ابننننر
 مـــــر بـــــن  بـــــد العزيـــــز، تحقيـــــا أحمـــــد  بيـــــد، دار العلـــــم للمايـــــين، 

 م.7319هـ/7951بيروت،

  فتــو  -م(517هـــ/991)تابننر عبنند اللكننمد عبنند الننرلمر بننر عبدال نن
 م، أوفست مكتبة المثن ، بغداد.7394ليدن،-مصر وأخبارها، بريل

 الفــتح واالســتقرار العربــي فــي شــمال إفريقيــة  -ور دنن عبنند الوالنند ذننن
 م.7359واألندلس، بغداد، 

 األمــوال، تحقيــا  -م(593هـــ/997)ت أبننو عبينندد القاسننم بننر سنن م
، دار الفكــــــر للكبا ــــــة والنشــــــر والتوزيــــــل، 9محمــــــد خليــــــل هــــــراس، ك

 م.7357بيروت،

 البيان  -م(7939هـ/139)تابر عذاريد أبو العبا  ألمد بر ملمد
، تحقيـــــا كـــــوالن وليفـــــي 9ب فـــــي أخبـــــار األنـــــدلس والمغـــــرب، المغـــــر 

 م.7359، دار الثقافة، بيروت،9ك7،  9بروفنسال، ك

 نصـوص مـن األنـدلس  -م(7459هــ/715)تألمد بر عمنر -العذري
ـــــز  ـــــد العزي ـــــا  ب ـــــار، تحقي ـــــل اآلث ـــــار وتنوي ـــــاب ترصـــــيل األخب مـــــن كت

 م.7319األهواني، مدريد، 
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  م(377هـــ/199)تالقيروانننيأبننو العننر د ملمنند بننر ألمنند بننر تمننيم- 
كبقــــات  لمــــاء إفريقيــــة وتــــونس، تحقيــــا  لــــي الشــــابي ونعــــيم حســــن 

 م.7315اليانعي، تونس، 

  رحلــة الــوزير فــي افتكــاك األســير -الغسننانيد ملمنند بننر عبنند الو ننا 
 م.9449(، تحرير نوري الجرا ، بيروت، 7134-7137)

  ك القــرن الخــرا  منــذ الفــتح اإلســامي حتــ  أواســغيننداء خزنننة كنناتبيد
، مركـــز دراســـات الوحـــدة 9الثالـــث الهجـــري، )الممارســـات والنظريـــة( ك

 م.9447العربية، بيروت، 

 (م311هـــ/911)تابننر القوديننة القردبننيد أبننو بكننر ملمنند بننر عمننر- 
ــــاا، دار النشــــر  ــــيس الكب ــــه أن ــــا  بدالل ــــدلس، تحقي ــــا  األن ــــارية افتت ت

ــــــــروت،  ــــــــاا، 7391للجــــــــامعيين، بي ــــــــاروا الكب م، مراجعــــــــة  مــــــــر ف
 م.7337هـ/7779روتبي

 م(7711هـــ/919)ت بعــد ابننر الكردبننو د أبننو مننروار عبنند الم ننك- 
ـــــارية األنـــــدلس، تحقيـــــا أحمـــــد مختـــــار العبـــــادي، معهـــــد الدراســـــات  ت

 م.7319اإلسامية، مدريد،

 م(7917هـــ/111)تلسنار الندير بنر الخدينن د أبنو عبدال ن  ملمند-
ــــا محمــــد  بداللــــه  نــــان،    ،9ك7اإلحاكــــة بأخبــــار ةرناكــــة، تحقي

 م.7319القاهرة،
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 ريـال -م(7417هــ/799)ت بعـدالمالكيد أبو بكر عبدال   بر ملمد
ــوا ومحمــد العروســي المكــوي، 9النفــوس،) (أجــزاء، تحقيــا بشــير البكا

 م.2،7337م، ك7359، 7دار الغرب اإلسامي، بيروت، ك

 نفــــح -م(7197هـــــ/7477)تالمقنننريد ألمنننند بننننر ملمنننند الت مسنننناني
دار صـــــــــادر، بيــــــــــروت،               ، تحقيـــــــــا إحســـــــــان  بـــــــــاس،5الكيـــــــــب، 

 م.7315هـ/7955

 أخبار مجمو ـة فـي فـتح األنـدلس وذكـر أمرا هـا رحمهـم  -م لف مجهول
الله والحروب الواقعـة بيـنهم، محمـد أسـامة الكـرم، دار أسـامة الكـرم، دار 

 م.7511أسامة، دمشا)د.ت(، صورة  ن كبعة مجريك 

 كتـاب -م(575ـ/هـ949)يلي  بنر ددمد أبنو زكرينا يلين  بنر سن يمار
ـــة للكبا ـــة  الخـــرا  صـــححه وشـــركه أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار المعرف

 م.7313والنشر، بيروت 

 كتــاب الخــرا ،  -م(135هـــ/759)تأبننو يوسننفد يعقننو  بننر  بننرا يم
ــــــــــــــــاهرة،  ــــــــــــــــاس، دار الشــــــــــــــــروا بيروت/الق ــــــــــــــــا  إحســــــــــــــــان  ب تحقي

 م.7359هـ/7749
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