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
العقد األخير للقرن األول الهجري(39-39هـ177-177/م).
وقد وضعت التنظيمات التي تخص معاملـة األ ارضـي المفتوحـة وأهلهـا واسـتقرت
ف ــي المش ــرا خ ــال الق ــرن األول الهج ــري ،ويفت ــرل أن تكب ــا لـ ـ األن ــدلس ،ولك ــن
الكثير من الروايات تعكي صورة مخالفة.
ا
ابتداء نشير إل اإلجراءات التي اتخذت في فتح إفريقية والمغرب ،لتكون مدخ ً
ً
إل الحديث ن معاملة األرل في األندلس.
أن الغــارات فــي إفريقيــة كــان يرافقهــا كثـرة الغنــا م ،والســبي خاصــة ،وارســال
يبــدو ا
()7
الخمس إل المركز .

وكان للسبي أهمية خاصة بالنسبة للخلفاء .يقول ابن ذاري " :وكان الخلفـاء
امــال إفريقيــة فيبعثــون لهــم
بالمشــرا يســتحبون ك ار ــر المغــرب ويبعثــون بهــا إل ـ
البربريات"(.)9
 .7انظـ ـ ــر ابـ ـ ــن ـ ـ ــذاري ،البيـ ـ ــان ،79/7وص71-71وص ،74وص ،79وص ،97والمـ ـ ــالكي،
ريال النفوس.91/7

 .9ابن ذاري ،البيان99./7
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حس ـ ـ ــان ب ـ ـ ــن النعم ـ ـ ــان
وت ـ ـ ــرد اإلش ـ ـ ــارة األولـ ـ ـ ـ إلـ ـ ـ ـ تنظ ـ ـ ــيم الخـ ـ ـ ـ ار زم ـ ـ ــن ا
دون الـدواوين
(59-17هـ147-137 /م) ،فيذكر ابن بد الحكم ن حسـان أنـه " ا
ووض ــل الخـ ـ ار

لـ ـ

ج ــم إفريقي ــة وم ــن أق ــام معه ــم لـ ـ النصـ ـرانية م ــن البرب ــر،

و امتهم من البرانس(المستقرين) إالا قلياً من البتر(البدو)" (.) 7
7

فلما رأت الروم (شـدته) وقهـر( (لهـم و لمـوا) أنهـم
ويذكر المالكي ن ا
حسان " ا
ال قوام لهم به سألو( الصلح وأن يضل ليهم الخ ار فأجابهم إل ذلك"(.) 9
9

إن
حسـ ــان بـ ــن النعمـ ــان مـ ــل البربـ ــر فيقـ ــول :ا
ويتكـ ــرا المـ ــالكي إل ـ ـ سياسـ ــة ا
"البربر استأمنوا إليه فلم يقبل أمانهم حت أ كو( اثني شر ألر فارس يكونون مل
العـ ـ ـ ــرب مجاهـ ـ ـ ــدين ،فأجـ ـ ـ ــابو( وأسـ ـ ـ ــلموا ل ـ ـ ـ ـ يديـ ـ ـ ــه" ،ولـ ـ ـ ــم يكتـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــذلك ،بـ ـ ـ ــل
"وأخــرجهم مــل العــرب يفتحــون إفريقيــة" .ويضــير "فمــن ذلــك صــارت الخكــك للبربــر
ودون ال ــدواوين"( .)9
بإفريقي ــة ،فك ــان يقس ــم الف ــيء بي ــنهم واألرل.ف ــدانت ل ــه إفريقي ــة ا
لحســان بــن
ويقــول ابــن ــذاري :اإنــه فــي ســنة 59ه ــ147/م" اســتقامت بــاد إفريقيــة ا
9

جــم إفريقيــة ومــن أقــام

ـدون الــدواوين وصــالح ل ـ الخ ـ ار وكتبــه ل ـ
النعمــان فـ ا
معهم ل دين النصرانية ( .) 7أي أ ان الخ ار فرل ل الروم والنصارى اآلخـرين
7

مل األفارقة والبربر.

 .7ابــن بــد الحكــم ،فتــو مصــر ص .947وانظــر الرقيــا القيروانــي ،تــارية إفريقيــة والمغــرب
ص17الذي يضير "الروم" إل البربر.
 . 9المـالكي ،ريـال النفــوس  .91/7وانظـر الكـالبي ،الدولــة األةلبيـة ،صLevi- 93-95
Provencale,un Nouveau Recit De La conquete delو Afrique du Nord
par Les Arabes, Arabica p:14et seq.
 .9المالكي ،ريال النفوس91.-91/7
 . 7ابن ذاري ،البيان .95/7
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حسان الدواوين ،ومنها ديوان الخ ار إل جانب دار اإلمارة(.)7
وقد جعل ا
أن البربــر فــي إفريقيــة وبتــأثير
أن الخ ـ ار فــرل ل ـ األرل ،و ا
هكــذا يتبــين ا
حســان أســلموا ،وشــاركوا فــي الجهــاد وبالتــالي فــي الفــيء ،وهــذا يعنــي تــرك
سياســة ا
أ ارضــيهم بأيــديهم ،ولــن يكــون لهــم بعــد ذلــك مــن األرل شــيء إالا مــن الص ـوافي،
فالمالكي نفسه يقول ":واستقامت إفريقية كلها ،وآمن أهلها ،وقكل الله ز وجل مدة
أهل الكفر بها ،وصارت دار إسام إل وقتنا هذا"(.)9
وأخضـ ـ ــل موسـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــن نص ـ ـ ــير المغـ ـ ــرب ،وانتش ـ ـ ــر اإلس ـ ـ ــام ب ـ ـ ــين أهل ـ ـ ــه(.)9
أن اإلســام ـ اـم فــي المغــرب فــي واليــة إســما يل بــن أبــي المهــاجر
ومــل ذلــك يبــدو ا
ال ــذي والا( م ــر ب ــن ب ــد العزي ــز لـ ـ إفريقي ــة س ــنة 744هـ ــ175/م ال ــذي " ك ــان
حريصاً ل د اء البربر إل اإلسام حت أسلم بقية البربر بإفريقية ل يديه فـي
دولة مر بن بد العزيز"(.)7
وينتظر أن ال يدفل الخ ار من أسلم قبل أن يقـدر ليـه ،بـل يـدفل العشـر .وال
نسـ ــمل ـ ــن مشـ ــكلة كبـ ــرى مـ ــل البربـ ــر إالا أيـ ــام هشـ ــام بـ ــن بـ ــد الملـ ــك فـ ــي ثـ ــورة
ميسرة(الحقير) المدةري سـنة 799هــ193/م ،وسـببها المباشـر تعسـر أميـر إفريقيـة
بيــد اللــه بــن الحبحــاب (799-771هــ177-197/م) ،وظلــم املــه لـ كنجــة.
منـاهم (األمـويين) بـالكثير
يقول ابن ـذاري" :فلمـا أفضـ األمـر إلـ ابـن الحبحـاب ا
وتكلــر لهــم أو كلفــو( أكثــر ممــا كــان ،فاضــكر إل ـ التعســر وســوء الســيرة ،فحين ــذ
 .7حسن حسني بد الوهاب ،ورقات ن الحضارة العربية بإفريقية التونسية.97/7
 .9المالكي ،ريال النفوس .91/7
 .9ابن ذاري ،البيان .79/7
 .7ن.م.55/7 .
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دت البرابر ل

املهم ل كنجـة فقتلـو( وثـاروا بـأجمعهم لـ ابـن الحبحـاب".

إن مــر بــن بداللــه الم ـرادي ،امــل كنجــة ومــا واالهــا،
ويضــير ابــن ــذاري":ثم ا
أســاء الســيرة وتعـ اـدى فــي الصــدقات والعشــر ،وأراد تخمــيس البربــر وز ــم أنهــم فــيء

المسـلمين ،وذلــك مـا لــم يرتكبـه امــل قبلــه ،وانمـا كــان الـوالة يخمســون مـن لــم يجــب
اإلسام ،فكان فعله الذميم سبباً لنقل الباد وخرو الفتن العظيمة"(.)7
أن إجـ ـ ـراءات ام ـ ــل كنج ـ ــة تخ ـ ــص المس ـ ــلمين ،وأن س ـ ــبي البرب ـ ــر
وواض ـ ــح ا
أن الزيـادة فـي العشـر لـ األرل وفـي
المسلمين مخالر للمفهـوم اإلسـامي ،كمـا ا
الصدقات هو تجاوز وجور ل المسلمين.

أن أ ارض ــي إفريقي ــة ص ــارت خراجي ــة ،إالا تل ــك الت ــي أس ــلم ليه ــا
هك ــذا يتب ــين ا
أن األمـويين حبــذوا
أهلهـا ،وصـارت إفريقيــة دار إسـام بــدءاً بواليـة حسـان .وياحــظ ا

رد مــر بـن الخكـاب الســبي
السـبي مـن البربــر ةيـر المسـلمين ،الــذي خمـس ،بينمـا ا

أن إبقاء الفاحين ل األرل أجدى.
في السواد واألهواز مثاً ألنه رأى ا

وينتظر أن يثير الفقهاء في إفريقية مسألة الصلح والعنوة ،وهي مسألة ظهرت
زمن المروانيين من بني أمية بالنسبة إلمكان زيادة الض ار ب( الجزية والخ ار ) ،كما
فعــل بــد الملــك فــي الجزي ـرة الفراتيــة والشــام( ،)9ولمعاملــة األرل بعــد الفــتح بــين
ا تباره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ةنيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ل ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تناوله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداودي

(ت749هـ7477/م) ،في روايته وهو يروي ن سحنون(ت974هـ599/م) ،قال" :
كشفت ن أرل إفريقية فلم أقر منها ن حقيقة هل هـي نـوة أو صـلح ،وسـألت

 .7ن .م .99/7 .وانظر الرقيا القيرواني ،تارية إفريقية والمغرب ،ص.743
 .9انظر :أبو يوسر ،الخ ار  ،ص.77
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ـن ذلـك لـي بـن زيـاد(()7ت759هــ133/م) فقــال لـم يصـح نـدي فيهـا شـيء" .ثــم
يقــول الــداودي " إذا خفــي خبــر األرل ولــم يعلــم هــل هــي صــلح أو نــوة أو أســلم
ليهــا أربابهــا فهــي لمــن وجــدت فــي يــد( ،وان كــان ال تيــدرى بــأي وجــه صــارت إليــه"
()9
أم ــا ب ــاد المص ــامدة وأرل مـ ـراكا ،ق ــال اب ــن ب ــد الحك ــم :اتف ــا
 .ويض ــير " و ا
أشياخنا من أهل العلم أنها أسلم ليها أربابها ،وليس فيها صلح وال نوة"( .)9ويورد

إن منها ما افتتح نـوة ومنهـا مـا افتـتح صـلحاً"( ،)7وهـو قـول
الداودي رواية " :قيل :ا
إن إفريقية ،من كـرابلس إلـ كنجـة ،تجـري لـ
ال داللة فيه .ويورد رواية أخرى ":ا
ما تواكأت ليه القرون في أمرها ،وتقر بأيدي مالكها"( .)9وهـذ( الروايـة تسـتثني مـا

اةتصـ ــب أو مـ ــا أخـ ــذ قس ـ ـ اًر أو مـ ــا أجلـ ــي نـ ــه أهلـ ــه " باألخمـ ــاس" ،وربـ ــك الج ـ ـاء
باألخماس يشير ألرال سبي أهلها أو جلوا نها وصارت في حكم الصوافي.
ـأن الصـلح أو العنــوة ليسـت واردة ،وأمــا
وتبقـ إشــارة سـحنون ،الفقيــه الكبيـر ،بـ ا
ـأن
إشــارة ابــن بــد الحكــم إل ـ األ ارضــي التــي أســلم ليهــا أهلهــا ،فتعنــي اإلق ـرار بـ ا

األرل تركت بأيدي أصحابها.

 .7وهو لـي بـن زيـاد العبسـي التونسـي (ت759هــ133/م) كـان ثقـة بار ـاً فـي الفقـه ،سـمل مـن

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

وتونس ،ص ،999-997المالكي ،ريال النفوس .795/7
 .9كتاب تذكار ليفي بروفنسال .745/9
 .9كتاب تذكار ليفي بروفنسال .774/9
 .7ن.م.745/9 .
 .9ن.م743./9 .
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-

وح ــين ننظ ــر ل نـ ـدلس ال نج ــد م ــا ي ــد و التخ ــاذ أس ــس ف ــي معامل ــة
األرل وفي الض ار ب تختلر اما سار ليه األمويون في المشرا،
وفي إفريقية .وقد يكـون ل وضـاا المحليـة فـي األنـدلس بعـل األثـر
في التكبيا في إكار األسس/المبادئ العامة.

() 7
ألن البحـ ــر
ـداء "ثغ ـ ـ اًر" و"دار جهـ ــاد"
ا
ياحـ ــظ هنـ ــا ا
أن األنـ ــدلس ا تبـ ــرت ابتـ ـ ً
يفصــلها ــن الــباد اإلســامية ،وألنهــا أمــام األ ــداء فــي الشــمال والغــرب .وكانــت
7

إس ــبانيا تح ــت حك ــم الق ــوك ( ،) 9وهـ ـ الء-كف ــاتحين آن ــذ -ك ــانوا يأخ ــذون الثل ــث م ــن
9

األرل أو من ناتجها.
وكانت إسبانيا مقسمة إل

دد من المقاكعات ،يحكم كا منها دوا ،وتضم كـل

مقاكعة دداً من الوحدات اإلداراية يحكم كاً منها قومس(كونت) .وتقـوم الوحـدة لـ

المدينة /القلعة ومـا يرجـل إليهـا مـن قـرى وضـياا وأرال ز ار يـة ( .) 9وقـد اسـتمر هـذا
9

شر قرى لكل مدينة ( ،) 7وصار يكلا

الوضل في الفترة اإلسامية ،بمعدل سبل إل

7

ل المدينة وتوابعها بعد الفتح اسم الكورة (.) 9
9

إن المصادر العربيـة ـن فـتح األنـدلس جـاءت متـأخرة كمـا إو ان معلوماتهـا قليلـة
ا
يكون مشكلة للباحث وليس له إالا أن يبحث ن أية إشارات مفيدة .وهنـا ننـو(
وذلك ا
 . 7م لر مجهول ،أخبار مجمو ة  ،99وابن القوكية ،تارية افتتا األندلس93.
 . 9ن القوك انظر حتاملة ،إيبريا قبل مجيء العرب المسلمين ،ص949وما بعدها.
9

 .حتامل ــة ،إيبريـ ــا قبـ ــل مج ــيء العـ ــرب المسـ ــلمين ص919وحس ــين م ـ ـ نس ،فجـ ــر األنـ ــدلس
ص.Collins-Early Medieval Spain.106.99

.Glick,From Muslim Fortress to Christian Castle p.17.. 7

 . 9انظر ابن األبار :الحلة السيراء ،19-17/7 ،وحسين م نس :فجر األندلس ص931.
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بمص ــدر إس ــباني كت ــب حـ ـوالي منتص ــر الق ــرن الث ــامن الم ــيادي (الث ــاني للهجـ ـرة)،
وتنــاول الفــتح والفت ـرة األول ـ بعــد( ،وهــو بحكــم المعاصــر ل حــداث ،ويشــار إليــه بـ ـ
"تارية .)7 ("197
7

أن أولـ ـ مع ــارك الف ــتح كان ــت ف ــي وادي ل اك ــة إذ دخ ــل ل ــذريا
ـداء ا
ياح ــظ ابت ـ ً
ومعه ملوك/أمراء األندلس الموالين له -معركـة حاسـمة مـل المسـلمين بقيـادة كـارا
بــن زيــاد وانتهــت بتــدمير الجــيا القــوكي(في95رمضــان 39ه ــ73/تمــوز 177م).
وجمل كارا "الفيء" (الغنيمة) وقسمه (.) 9
9

أما المواجهات التالية فكانت بـين األمـراء المحليـين(أو الكونتـات جمـل كونـت)
ا
و
تجمل فال معركة وادي ل اكـة ،وبعـد
والمسلمين .فمثاً تقدم كارا إل ْ
إستجَّة حيث ا

إســتوجَّة ل ـ الجزيــة ( .) 9ويقــول المقــري" ولــم يلــا المســلمون
قتــال شــديد صــالحت ْ
فيما بعد ذلك حرباً مثلها"(.) 7
9

7

وواجــه تــدمير (األميــر المحلــي) المســلمين ومرك ـز( أوريولــة( )9وبعــد قتــال شــديد
9

صالح ل جزية محددة ن كل فرد (.) 1
1

 . 7انظر .Roger Collins,The ArabConquest of Spain p710-797
 . 9ابن ذاري ،البيان  ،5/9المقري ،نفح993./7

 .9م لـ ـ ـ ـ ــر مجهـ ـ ـ ـ ــول ،أخبـ ـ ـ ـ ــار مجمو ـ ـ ـ ـ ــة ص ،3ابـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــذاري ،البيـ ـ ـ ـ ــان  ،5/9المق ـ ـ ـ ـ ــري،
نفح914/7وحتاملة ،إيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين ،ص. 919
 . 7المقري ،نفح914./7 ،
 . 9ن أتوريولة ،انظر الحميري ،الرول المعكار ،ص11.
 .1المقري ،نفح  ،917/7م لر مجهـول ،أخبـار مجمو ـة ص ،79حتاملـة ،إيبيريـا قبـل مجـيء
العرب المسلمين ،ص.13-11
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()7

حوصـ ــرت حصـ ــا اًر كـ ــوياً حت ـ ـ بن ـ ـ

أن مدينـ ــة و ْشـ ــقة
ويـ ــذكر الحميـ ــري ا
المس ــلمون المس ــاكن وةرسـ ـوا الغ ــروس وحرثـ ـوا لمعايش ــهم واس ــتمر الحص ــار س ــبعة
أ ـ ـوام ،ث ـ اـم " اس ــتأمنوا ألنفس ــهم وذ ارريه ــم ،فم ــن دخ ــل اإلس ــام مل ــك نفس ــه ومال ــه
وحرمته ،ومن أقام ل النصرانية أدى الجزية"(. )9
وهكذا نجد اإلشارات إل فرل الجزية ل من خضل بعد القتال و ل من
صالح .وال ترد إشارة إل معاملة األرل ،كما هو الحال في الفتو
ذلك يأتي بعد الفتح واستقرار األمور.

ألن
امة ،ا

واستول موس بن نصير ل ماردة سنة 37هـ179/م ،بعد مقاومة شـديدة،
أن " جميـل أمـوال القتلـ
"فنالوا من المسلمين دفعـات وآذوهـم" ،وصـالح أهلهـا لـ ا
(.)9
يوم الكمين وأموال الهاربين إل جليقية ،للمسلمين ،وأموال الكنا س وحليها لها"
وهنا ا تبرت أموال القتل في معركة يوم الكمين ،وأمـوال الهـاربين إلـ جليقيـة
وكــذلك أمـوال الكنــا س وحليهــا ةنيمــة .وبالتــالي فاأل ارضــي تكــون صـوافي ،وهــي -
كما قرر مر بن الخكاب  -فيء (ةنيمة) للمقاتلـة .وسـنتناول موضـوا الصـوافي
الحقاً.
 وال يهمنا الدخول في تفاصيل سير حركة الفتح ل يد كارا بن زياد ،ثمموس بن نصير ،بل نكتفي باإلشارات التي تتصل بموضوا البحث.
 .7ن وشقة :انظر الحميري ،الرول المعكار ،ص.11
 .9بروفنصال ،صفة جزيرة األندلس من كتاب الرول المعكار للحميري ص.139
 .9المقــري ،نفــح 914/7وانظــر ابــن ــذاري ،البيــان 59/9وابــن القوكيــة ،تــارية افتتــا األنــدلس،
ص .99وانظر حسين مـ نس -فجـر األنـدلس ،ص779حيـث يـورد نـص الصـلح ـن الـرازي،

مترجماً لإلسبانية ،وقد فقد األصل العربي.
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وهنا تواجهنا روايات ،ال تخلو من تضارب وتباين ،وبخاصـة فـي كتـاب رحلـة
الرس ــالة الشـ ـريفية) تنســب إلـ ـ موسـ ـ ب ــن نصــير اتخ ــاذ إجـ ـراءات ف ــي
الــوزير (أو ا
األراضي المفتوحة.
أن موسـ ـ ب ــن نص ــير ف ــتح ال ــباد م ــن م ــل إش ــبيلية " فب ــدأ
ج ــاء ف ــي رواي ــة ا
ـا...ثم ســار منهــا إل ـ لبلــة ثـ اـم إل ـ باجــة ثــم إل ـ أكشــبونة ل ـ ســير البحــر،
بهـ
ا

فافتتحهـ ـ ـ ـ ــا أجمـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ــلماً"( .)7وفـ ـ ـ ـ ــي روايـ ـ ـ ـ ــة لمحمـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن موس ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـرازي

()9

(ت911هـ ــ534/م) إش ــارة إلـ ـ تح ــرك موسـ ـ ب ــن نص ــير ف ــي االتج ــا( نفس ــه م ــن
()9
إن الفـتح كـان سـلماً
إشبييلة إل أكشبونة ،من دون وصر كبيعة الفـتح  .والقـول ا
يعني أداء المغلوبين الجزية للمسلمين مل بقا هم في أراضيهم.

ويورد الغساني رواية ن محمد بن مزين(ت717هـ7415/م) نقاً ن محمد
بــن موس ـ ال ـرازي (ت911ه ــ534/م) ،فــي وس ـ ْفر( (ال اريــات) ،أنــه حــين تـ اـم افتتــا
األندلس " قسمها موس بن نصير البكري التابعي بين الجيوا الـذين دخلوهـا كمـا
قســم بيــنهم ســبيها ومتا هــا وســا ر مغانمهــا ،وأخــر مــن أرضــها وربا هــا الخمــس،
ا
كما أخرجه من سبيها ومتا ها .واختار من خيار السبي وصغار( م ة ألر وحملهم
إل ـ أميــر الم ـ منين الوليــد بــن بــد الملــك ،وتــرك ســا ر الخمــس مــن كبــل وســبي
ووخا الرقيا ،في الخمس من األرضين يعمرونها ليثلاث مال المسلمين ،وهم أهل
أمــا ســا ر
البســا ك ،وكــانوا يعرفــون األخمــاس وأوالدهــم بنــو األخمــس" ،وأضــار " و ا
.7الغساني ،رحلة الوزير ،ص.791
 .9انظ ــر ــن محم ــد ب ــن موسـ ـ الـ ـرازي :اب ــن األب ــار ،التكمل ــة ،911/7 ،الزركل ــي ،األ ـــام،
.771/1

 .9الغساني ،رحلة الوزير ،ص.793
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النصــارى الــذين كــانوا فــي المعاقــل المنيعــة والجبــال الشــامخة ،فــأقرهم موس ـ بــن
نصير ل أموالهم ودينهم بأداء الجزيةـ وهـم الـذين بقـوا لـ مـا حيـز مـن أمـوالهم
بــأرل الشــمال ألنهــم صــالحوا ل ـ جــزء منهــا مــل أداء الجزيــة فــي أرل الثم ـرة
وأرل الزرا ل مـا فعلـه خيـر مـن اقتـدي بـه صـل اللـه ليـه وسـلم بيهـود خيبـر
ثم قال" ":فلم يبا باألندلس بلدة دخلها المسلمون بأسـيافهم،
في نخيلهم وأراضيهم" .ا
وقسم موس بن نصير بينهم أراضيها إالا ثاثة باد ،وهي
وأصبحت ملكاً لهم ،إالا ا
ـمت...ثم
شـنترين وقلنبريــة فـي الغــرب وشــيه فـي الشــرا ،وســا ر الـباد خمســت وقسـ
ا
توارث األراضي األبناء ن اآلباء .والذي ذكر( الناس والعلماء من أرل (الصـلح)
وأرل العنوة باألندلس فإنما هو مال الخمس ،هو أرل العنوة ،وما صولحوا ليه
فهو حال الشمل من أرل وشجر ال سا ر أموال الناس"(.)7
أن
أن أكثر األراضي فتحت نوة ،مل ا
وهذ( الرواية قلقة ،فهي تبين ا
المواجهة ،بعد المعركة الحاسمة مل لذريا ،كانت مل حكام المدن الذين كانوا
يصالحون ن مدنهم ادة.
وأورد الغســاني روايــة أخــرى تشــعر بــذلك " ،وقــال بعــل لمــاء الســلر بــأمر
أن أكثرهــا إنمــا فــتح صــلحاً إالا األقــل مــن مواضــل معروفــة وأنــه لمــا هــزم
األنــدلس ا
لــذريا لــم يقــر المســلمون بعــد ذلــك ببلــد إالا أذ نـوا إلـ الصــلح ،ولــذلك بقــي الــروم
فيها ل أرضهم وأموالهم يبيعون ويباا مـنهم"( .) 7وهـي روايـة واضـحة الداللـة فـي
9

أن األرل بقيت ألهلها يتصرفون بها وأنها صارت خراجية (.) 9
ا
9

 .7الغساني ،رحلة الوزير ص774.-793
. 7الغساني ،رحلة الوزير ،ص774.

 . 9ن .م .ص 791ن خك فتو موس بن نصير.
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أن رواية محمد بن مزين( ن محمد بن موس الرازي)؛ التي تتحدث ن
كما ا
أ ارضــي العنــوة التــي يفتــرل أنهــا صــارت ةنيمــة للمســلمين ،تبــين أنهــا تــدفل الثلــث
() 9
أمـا أرل الصـلح
لهم ،وهو ما كان يدفل للقوك من قبـل  ،فهـو بمثابـة الخـ ار  .و ا
ـأن
فقــد قرنتهــا الروايــة بــإجراءات الرســول صــل اللــه ليــه وســلم فــي خيبــر ،لم ـاً بـ ا
7

أن
خيبــر ا تبــرت ةنيمــة وخمســت ،وهــذا كــس مــا ا
تد يــه الروايــة .وتبــين الروايــة ا
أه ــل الص ــلح (فـ ــي أرل الش ــمال)" ص ــالحوا ل ـ ـ ج ــزء منه ــا (األرل) م ــل أداء
الجزيـة" ،وهـو مثــل مـا ذكــر ـن أرل العنـوة ،مــن دفـل الثلــث( مـن األرل أو مــن

حاصلها) في الخ ار  ،إضافة إل الجزية.
مــن كــل ذلــك يتبــين أن األرل فــي امتهــا -س ـواء ا تبــرت أرل صــلح ،أو
اجية.
أرل نوة-صارت خر ا
أن موسـ بـن نصـير وجما ـة مـن فـاتحي
وبعد هذا يورد الغسـاني روايـة تفيـد ا
األن ــدلس وف ــدوا لـ ـ الولي ــد" يس ــتأذنونه ف ــي إخا ه ــا والرحي ــل نه ــا إلـ ـ أوك ــانهم
فقربهم وآنسهم وأقكعهم اإلقكا ات فيها وأقرهم...ولم يجعل لهم سبياً إل الخرو
منها ،)9( "...وهذ( الرواية تثيـر التسـا ل ،فلمـاذا يقكعهـم الوليـد إقكا ـات إذا كانـت
األ ارض ــي وز ــت ل ــيهم بع ــد التخم ــيس ولم ــاذا يكلب ــون الرحي ــل ــن ال ــباد بع ــد
تملكه ــم األ ارضـ ــي أل ــيس فـ ــي هـــذا التب ــاس مـ ــل م ــا حص ــل زم ــن م ــر ب ــن بـــد
أن الوليــد أقــرهم (أي الفــاتحين) ل ـ
العزيز(كمــا ســنرى) .وجاء فــي روايــة أخــرى ا
ما"قســم موسـ بــن نصــير" بيــنهم وســجل لهــم بــه ،وأقكــل مــن دخــل األنــدلس بعــدهم
. 9انظر  Collins,Early Medieval Spain p.97وحسين م نس ،فجر األندلس،
ص935-931وص.149

 .9الغساني ،رحلة الوزير ،ص.774
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()7
بأن موس بن نصير وصل إل دمشا والوليـد فـي
من الخمس إقكا ات  ،لماً ا
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
حت آخر أيامه وال تتسل لتنظيم األرل والض ار ب.
ـإن ــدد الفــاتحين كــان قلــياً ،حـوالي( ،)99.444وكانــت الحاجــة
وبعـد هــذا ،فـ ا
ملحة إل حاميات في المدن الر يسة ،وال مجال النتشارهم ل األرل.
أن التخمــيس فــي الــباد المفتوحــة مــن أيــام ال ارشــدين لــم يشــمل إالا
وهنــا نــذكر ا
أن أرل الص ـوافي فــيء (أي ةنيمــة)
إن مــر بــن الخكــاب قــرر ا
الص ـوافي ،إذ ا
للمقاتلــة ،أربعــة أخماســها لهــم ولبيــت المــال خمســها .ثــم ضـ اـمت أرل الص ـوافي
لبيت المال في أيام معاوية(.)9

والص ـوافي فــي األســاس أ ارضــي األســر الحاكمــة الســابقة وأ ارضــي بعــل النــباء،

ومن قتل أو جا أثناء الحرب ،وكل أرل من دون مالك بعد الفتح مباشرة (.) 7
9

أن أرل الصـ ـوافي ف ــي األن ــدلس كان ــت واس ــعة ،فض ــياا أوالد المل ــك
ويب ــدو ا
ةيكشــة( (Wittizaمــثاً كانــت ثاثــة آالر ضــيعة (  .)9وللملــك ضــيا ه العا ليــة
7

أن ضياا لـذريا العا ليـة والملكيـة كانـت كثيـرة
إضافة إل ضياا التا  ،وال بد من ا

 .7الغساني ،رحلة الوزير ،ص.777
 .9انظر ةيداء خزنة كاتبي ،الخ ار ص935-931و ص945.-941
 .7أبـ ــو يوسـ ــر ،الخ ـ ـ ار  ،ص .95-91أبـ ــو بيـ ــد ،األم ـ ـوال ص ،917يحي ـ ـ بـ ــن آدم ،كتـ ــاب
الخ ار  ،ص17.

 . 9المقري ،نفح /7ص991.-991
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وبخاصة في منكقة قركبة حتـ أنهـم سـموا قركبـة بـاك لـذريا ،وقـد ا تبـرت هـذ(
من الصوافي ،وهذا يصدا ل أرل من جا أو قتل أثناء الحرب (.) 9
7

أن أم ـ ــاك الن ـ ــباء ال ـ ــذين قتلـ ـ ـوا أو هربـ ـ ـوا كان ـ ــت واس ـ ــعة .ي ـ ــذكر
وال يخفـ ـ ـ ا
أن موسـ بــن نصــير أ ــدم فــي كليكلــة بعــل النــباء الــذين
كتاب(التــارية  )197ا
كانت لهم صلة بهرب (أوبة) أخ الملك ةيكشة (.) 7
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 أماناً ومنهم
مــن هــرب إل ـ جليقيــة" .فمــن حصــل ل ـ األمــان حفــظ أرضــه كمــا فعــل صــاحب
أن تــدمير قــد
تـدمير ،ومــن هــرب ا تبــرت أ ارضــيه صـوافي .وفــي أخبــار مجمو ــة ا
ل نفسه الصلح و ل أهل بلد( فصارت تدمير صلحاً كلها...و املهم ل ترك
أموالــه فــي يديــه"(  ،)7وتــرد إشــارات إل ـ هــرب الكثيــر مــن الســكان مــن وجــه الق ـوات
9

أن أ داد السبي تبدو كبيرة ( .)9
الفاتحة ،كما ا
7

.9

انظر

P.115,152

Spain

Medieval

Early

،Collins-

نفح  99/9 ،714/7حسين م نس ،فجر األندلس ،ص199.
.Collins,Conquest P.30,47,48 . 7
 .7م لر مجهول ،أخبار مجمو ة ،ص .79وانظر المقري ،نفح 911./7
 . 9الغساني ،رحلة الوزير  ،713وانظر المقري ،نفح 99./9 ،993/7
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المقري،

نشك بد العزيز بن موس بن نصير في واليته( صفر39هـ-

رجـب

31ه ـ ــ/نوفمبر/179مـ ــارس )171لفـ ــتح جنـ ــوب شـ ــرا األنـ ــدلس (مالقـ ــة ،ةرناكـ ــة،
مرسية) ونقل مركز الحكم إل إشبيلية (.) 9
7

أن فت ـرة واليــة بــد العزيــز(-ويجعلهــا 179-179م)
ويفهــم مــن (التــارية  )197ا
أي(31-37ه ــ) -كانــت مهمــة فــي أنهــا أسســت حكــم المســلمين فــي شــبه الجزي ـرة،
ــبء

إن بــد العزيــز كــان" خــال ثــاث ســنوات يخضــل إســبانيا ســلمياً إلـ
ويقــول ا
الض ار ب"(  .)7وهذا يعني أنه بدأ بتنظيم اإلدارة ،بما في ذلك القيام بإحصاء السـكان
9

لفرل الجزية ،والنظر في أمور الخ ار وتهد ة الباد ( .)9
9

ويهمنا هنا صلح بـد العزيـز بـن موسـ بـن نصـير مـل تـدمير(،(Theodomir
س اـيد سـبل مـدن ومـا يتبعهـا مـن أ ارضــي جنـوب شـرا األنـدلس ،وجـاء فيـه " أنــه (أي
تــدمير) نــزل لـ الصــلح ،وأن لــه هــد اللــه وذمتــه ،أن ال ينــزا نــه ملكــه ( ،) 7وال
7

أحداً من النصارى ن أماكه ،وأنهم ال تيقتلون وال يسبون ،أوالدهم وال نسـا هم ،وال
 . 9المقـري ،نفـح  ،717/7م لـر مجهـول ،أخبـار مجمو ـة ص .73وانظـر Collins-Early
P.153

Spain

 .Medievalيجع ـ ــل كت ـ ــاب (التـ ــارية  )197مج ـ ــيء ك ـ ــارا س ـ ــنة

39ه ـ ـ ــ177/م ومجـ ـ ــيء موس ـ ـ ـ بـ ـ ــن نصـ ـ ــير سـ ـ ــنة 39ه ـ ـ ــ177/م ،وتركـ ـ ــه األنـ ـ ــدلس فـ ـ ــي
أواخــر ،179/39بينمــا تجعــل الروايــة العربيــة ــودة موس ـ بــن نصــير ســنة 39ه ــ179/م.
Collins, Conquest p.39off.
.Collins,Conquest P.95 . 7
 .9انظ ــر ش ــالميكا ،ف ــي :الحض ــارة العربي ــة اإلس ــامية ف ــي األن ــدلس ،تحري ــر س ــلم الجيوســـي
7477./9
 . 7يــرد فــي كتــاب أخبــار مجمو ــة" وســيحافظون(األهالي) ل ـ ر ســا هم " بــدل" ال ينــزا نــه
النصـارى ـن أماكـه" م لـر مجهـول ،أخبـار مجمو ـة
ملكه" ،وال ذكر فيه لــ" وال أحـداً مـن ا
ص79.
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أن الـذي اشـترك ليـه
تيكرهون ل دينهم وال تحرا كنا سهم ما تعبـد ،ومـا نصـح ،و ا
أنه صالح ل سبل مدا ن ،أوريولة وبلنتلة ولق ْنت ومولة وب ْقرة و اأنة ولورقة .وأنه ال

أن ليــه و لـ أصــحابه
يــأوي لنــا ــدواً ،وال يخيــر لنــا آمنـاً ،وال يكــتم خبـ اًر لمــه ،و ا
دينــا اًر كــل ســنة وأربعــة أمــداد قمــح وأربعــة أمــداد شــعير وأربعــة أقســاك كــا وأربعــة
أقساك خل وقسكي سـل وقسـكي زيـت ،و لـ العبـد نصـر ذلـك ،كتـب فـي رجـب
37هـ" أي نيسان 179م (.) 9
7

هذا الصلح ترك اإلدارة المحلية بيد تدمير ،وحفظ له أموالـه ،وأمـن ر يتـه لـ
أنفســهم وأهلــيهم وأم ـوالهم وكنا ســهم ،ل ـ دفــل جزيــة ســنوية ،ــن كــل فــرد ،دينــا اًر
ومواد كعام ينية ،كما ذكر .وهو صلح يشبه في األساس هود الصلح اإلسامية
أن سلسـلة هـود
في المشرا .وال ينتظر أن يكون هذا هو الصلح الوحيـد ،واألرجـح ا
مماثلــة قــدت مــل ــدد مــن المــدن مــن خــال الكونتــات أو مجــالس المــدن حســب
بأن صلحاً مماثاً قد مل أهالي بنبلونة (.) 7
األوضاا .وهناك ما يد و لا تقاد ا
9

أن ملكيــة األرل لــم تتــأثر بأحــداث الفــتح ،فقــد كــان
ومثــل هــذا الصــلح يــدل لـ ا

القوك يفرضون الثلث ل األرل ،فاستمر هذا أو ما يقرب منه بعد الفتح (.) 9
9

 .9انظــر العــذري ،نصــوص ــن األنــدلس ص9،7؛ الضــبي ،بغيــة الملــتمس ص ،993الفــي
بروفنص ـ ـ ــال ،ص ـ ـ ــفة جزيـ ـ ـ ـرة الع ـ ـ ــرب م ـ ـ ــن كت ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــرول المعك ـ ـ ــار للحمي ـ ـ ــري ص.13
وانظر.ص.Collins,Conquest PP.39-40,13
 .7انظـ ــرP.40

.Collins,Conquestوانظـ ــر بـ ــد الواحـ ــد ذنـ ــون كـ ــه ،الفـ ــتح واالسـ ــتقرار،

ص،757ص979.

 . 9انظر الغساني ،رحلة الوزير ص774.
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أمــا مقــادير الجزيــة فــا تتكــابا مــل مــا فــرل فــي بعــل جهــات المشــرا(ربما
ا
أن مقــادير
باســتثناء النقــد) .ولعلهــا أقــرب إل ـ األ ـرار القوكيــة ،ويمكــن االفت ـرال ا
الجزية تختلر مـن موقـل آلخـر فـي المـواد العينيـة ( .) 9ومثـل هـذ( الترتيبـات مناسـبة
7

للفــاتحين فــي البدايــة َّ
ألنهــا تجعــل المقاتلــة أكثــر حرايــة فــي متابعــة الف ـتح مــن دون
أن ق ـ اـوات الف ــاتحين كان ــت
الحاج ــة إلـ ـ ت ــرك حامي ــات ف ــي الم ــدن كاف ــة  ،خاص ــة و ا

متواضعة.

ـداء أنم ــوذجين ل ــإلدارة :األول
يتب ــين إذن ا
أن ش ــبه الجزيـ ـرة العربي ــة ش ــهدت ابت ـ ً
جهات بقي لها أمراء محليون ،مثل تدمير ،والثاني جهات تـدار مباشـرة مـن العـرب،
ووضعت حاميات في مدنها الر يسة.
أن بعل المقاتلة اسـتولوا لـ أرال فـي فتـرة الفتـو ،
وترد إشارات يفهم منها ا
ويرجح أنها كانت -ل األةلب -من األراضي الخالية ،نتيجة مقتل أصحابها أو
جا هم ،وهذ( من الصـوافي ،فملكوهـا وبقـوا ليهـا ( .) 7ويشـير المقـري إلـ الوضـل
9

بوضـو إذ يقـول " :وكانـت العــرب والبربـر ،كلمـا م اـر قــوم مـنهم بموضـل استحســنو(
حكوا به ونزلو( قاكنين فاتسل نكاا اإلسام بأرل األندلس"(.) 7
9

الحر والياً ل األندلس ومعه744من الوجو( من إفريقية ،في ذي الحجة
وقدم ا
(9
31هـ/آب171م وبقي إلـ رمضـان744هــ/نيسان 173م فكـان واليـاً ثـاث سـنين
 . 9انظر .Collins,Conquest P.41
 . 7انظر لسان الدين بن الخكيب ،اإلحاكة 743./7
 . 7المقري ،نفح ،911/7وانظر حسين م نس ،فجر األندلس ص.195وانظر اإلشارات إل
رب جليقية و رب استرقة والمدا ن التي خلر الدروب وال

مجهول ،أخبار مجمو ة 95.
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رب سرقسكة ،في م لر

7

) .وال ي ــرد ف ــي المص ــادر العربي ــة ش ــيء ــن إدارت ــه إالا أن ــه نق ــل مق ــر اإلم ــارة م ــن

إش ــبيلية إلـ ـ قركب ــة .ولك ــن يفه ــم م ــن (الت ــارية  )197أن ــه حق ــا ش ــي اً م ــن النظ ــام
اإلداري بإرسال الموظفين اإلداريين الر يسين للمدن (والة) .كما اهتم بمعاقبة البربـر
أن الح اـر أتـم مـا بـدأ( بـد
أما بالنسـبة للمسـيحيين فيبـدو ا
الذين أخفوا بعل الغنا م .و ا
ـمالية)  .كمــا أنــه أ ــاد بعــل
العزيــز مــن فــرل الخـ ار لـ إســبانيا الخارجيــة (الشـ ا
الضــياا التــي اســتول

ليهــا العــرب إل ـ أصــحابها الســابقين ،ويــرجح أنهــا أ ارضــي

نباء وماكين هربوا و ادوا إل أراضيهم بعد استقرار الوضل مقابـل دفـل الخـ ار
9

(9

) .وبإيجـاز فإنـه نظاـم الضـ ار ب لـ أهـل الـباد ،وثبـت نظـام األ ارضـي السـا د قبــل

الفتح .وأبق للفاتحين األراضي التي صارت لهم.
وشهدت هذ( الفترة إدخال نقـود ربيـة جديـدة" ،دنـانير" لـ ةـرار نقـد المملكـة
القوكية ،ولكن باللغتين العربية والاتينية .ولعل هذا يشعر باستقرار اإلدارة.
 وتضكرب الروايات مرة أخـرى فـي إشـاراتها إلـ اإلجـراءات فـي فتـرة مـر ابـنب ـ ــد العزي ـ ــز .ولاـ ـ ـ

م ـ ــر الس ـ ــمح ب ـ ــن مال ـ ــك الخـ ـ ـوالني لـ ـ ـ األن ـ ــدلس ف ـ ــي

(رمض ــان-744ذي الحج ــة 749هـ ــ/نيسان-173حزيـ ـران 197م) ،وي ــروى أن
الخليفة ف اكر بسحب المقاتلة من األندلس " إذ خشي تغلب العدو ليهم"( )9لكن

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

 .9اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــذاري ،البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان .99/9ويجعل(الت ـ ـ ـ ـ ـ ــارية  )197فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الح ـ ـ ـ ـ ـ ــر175-179م أي
Collins,Conquest P. 96-99
.Collins,Conquest P.46 .9

 .9ابـن القوكيـة ،تـارية افتتـا األنـدلس ،ص ،93وهـذا جانـب مـن سياسـة مـر بـن بـد العزيـز
العامــة ،إذ ســبا لــه أن ســحب جــيا مســلمة بــن بــد الملــك مــن أمــام القســكنكينية ألســباب

أمنية واستراتيجية ،انظر :الكبري ،تارية الرسل والملوك.999/1 ،
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خاص ــة فأفرده ــا ــن والي ــة إفريقي ــة وجعله ــا والي ــة ب ــذاتها وا تبره ــا ثغـ ـ اًر
ناي ــة
ا
و ار ذلك في التعامل مل األرل(.)7
أن الخليفة أمر السمح بتخميس األرل ،لكنها تتباين في
وتتجه الروايات إل ا
قســم
امــة أو بعضــها.ففي روايــة "أن ابــن نصــير ا
ذلــك ،هــل هــي أ ارضــي األنــدلس ا
منها...فلمــا والاهــا ...مر بــن بــد العزيــز
وخمــس بعــل الــباد ،وأ جلتــه حركتــه
ا
ا
()9
أن
يخمس ما بقي منها"  .وقد سـبا وأوضـحت ا
السمح بن مالك الخوالني أمر( أن ا
تنظيم التعامل مل األرل بدأ زمن بد العزيز بن موس بن نصير.

أن الخليفة أمر
وفي رواية للرازي ن بد الملك بن حبيب(ت995هـ599/م) ا
يخمــس مــا بقــي مــن أرضــها و قارهــا -مــن دون إشــارة إل ـ البــدايات-
الســمح" أن ا
ويخر منها خمس الله تعال  ،ويقر القرى بأيدي أربابها( .)9وفي "أخبار مجمو ـة"
يخمــس أرضــها ويخــر ممــا (األصــل مــا)
روايــة تفيــد ا
أن الخليفــة أمــر الســمح " أن ا
ةنامهـا بعـد أن يأخـذ
كان نوة خمساً لله ،من أرضها و قارها ،ويقر القـرى بأيـدي ا

الخمس"(.)7

وه ــي رواي ــة ف ــي اتج ــا( رواي ــة اب ــن حبي ــب نفس ــه إال أنه ــا تتح ــدث ــن أرل
الصلح وأرل العنوة ،وهو حديث فقهي لم يكن له دور في الواقل.

 .7انظــر ابــن القوكيــة ص ،93وابــن ــذاري ،البيــان ،91/9وم لــر مجهــول ،أخبــار مجمو ــة
ص.99
 .9الغساني ،رحلة الوزير ،ص.777
 .9ن .م .ص.779

 .7م لر مجهول ،أخبار مجمو ة ص .99ولع ال كلمة "ةنامها" تحرير لـ"تتنا ها" أي أهلها.
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اجية،
امة بقيت بأيدي أهلها ،أي تجعلت أرضاً خر ا
وهكذا يتبين ا
أن القرى ا
أن التخميس بدأ من قبل ،وأنه شمل اآلن ما بقي من األرل والعقار .وهكذا
وا
امة بقيت بأيدي أهلها ،باستثناء أرل الصوافي.
يتبين ا
أن القرى ا
()7
أن
خمسـت هـي أرل العنـوة  .وياحـظ ا
تتجه الروايات إل ا
أن األرل التي ا
الحــديث ــن أرل العنــوة وأرل الصــلح هــو حــديث فقهــي ظهــر فــي المشــرا فــي

ام ــة األرل ف ــي ال ــباد المفتوح ــة ا تب ــرت
أواس ــك الفتـ ـرة األموي ــة ،ف ــي ح ــين ا
أن ا
اجية.
خر ا
ميز أرل العنوة مـن
أن السمح" ا
وفي رواية للرازي ن بد الملك بن حبيب ،ا
خيــر الخليفــة بمــا ملــه
أرل الصــلح ليصــح الخمــس" وتضــير أنــه" لمــا أتــم ملــه ا

ثم تجعل الروايـة معاملـة
في أرل العنوة وأرل الشمل ،وهي التي فتحت صلحاً" .ا
ـإن أهلهــا
هــذ( األرل وأرل العنــوة معاملــة واحــدة ،إذ تقــول ــن أرل الشــمل" :فـ ا
صــولحوا ل ـ الجزيــة مــل أج ـزاء مــن األرل منهــا مثالثــة ومرابعــة ،كيــر مــا كــان

كيب األرل وةلتها" ويضير "حسبما فعله رسول الله صل الله ليه وسـلم فـي
خيبــر"( .)9فالروايــة تجعــل معاملــة أرل الصــلح وأرل العنــوة واحــدة مــل أنهــا تبــين
أن أرل الشمل صولح أهلها لـ الجزيـة و لـ الثلـث والربـل مـن األرل أو مـن
ا
واردها ،أي فرل الخ ار ل األرل.
أما ما فعله الرسول صل الله ليه وسلم بخيبـر فإنـه ا تبرهـا ةنيمـة للمقاتلـة
ا
إن
ولــم يتبــل مثــل هــذا اإلج ـراء فــي أي بلــد آخــر فــي العصــر ال ارشــدي أو األمــوي .ا
 .7انظـ ــر المقـ ــري ،ـ ــن ابـ ــن حيـ ــان(ت713ه ـ ــ ،79-77/7)7411/الغسـ ــاني ،رحلـ ــة الـ ــوزير،
ص ،779وابن ذاري ،البيان .91/9

 .9الغساني ،رحلة الوزير ،ص.779
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األرل التــي ا تبــرت ةنيمــة للمقاتلــة زمــن ال ارشــدين هــي أرل الص ـوافي وحــدها.
وا تبار األندلس ثغ اًر أفض إل إقكاا المقاتلة منها بعد إخ ار الخمس.
ميز أرل العنوة ليصح الخمس فينزل
أن السمح" ا
ويبين بد الملك بن حبيب ا
القس ــم بتخم ــيس قركب ــة...وأخرجت البكح ــاء المعروف ــة بمص ــل بقبل ــي قركب ــة ف ــي
()7
أن
الخمــس" فــأمر الخليف ــة بجعــل البكح ــاء مقب ـرة للمســلمين  .وف ــي روايــة أخ ــرى ا
البكحاء خرجت في خمس قركبة بقبليها(.)9

إن الخليفة وجه جاب اًر موال( ليخمس األندلس ،فنزل
وينفرد ابن القوكية بالقول ا
()9
ـأن
الروايــات تشــعر بـ ا
قركبــة ،ثــم أتتــه وفــاة مــر فرفــل يــد( ــن التخمــيس  .وهــذ( ا
التخميس المهم حصل في منكقة قركبة التي تتميز بسعة صوافيها.

أن مـر بـن بـد العزيـز أوصـ السـمح بـن مالـك أن" يحمـل
بعد هـذا ياحـظ ا
الرفــا"( ،)7وهــذا يشــعر بحص ــول
النــاس ل ـ كريــا الحــا ،وال يعــدل ــن مــنه ا
تع ــديات أو تج ــاوز لـ ـ أرل الخـ ـ ار  ،وربم ــا لـ ـ الصـ ـوافي ،كم ــا حص ــل ف ــي
المشرا ،وحرص الخليفة ل العدل .وهـذا يعنـي أن يكبـا السـمح سياسـة الخليفـة
بالنسبة ل رل الخراجية وأرل الصوافي.
ولعــل الروايــات التاليــة تــد م م ـا ذكــر .تــرد روايــة ــن بــدالملك بــن حبيــب،
أن الســمح دخــل األنــدلس ومعــه "جــيا مــن العــرب"،
وأخــرى دون إســناد ،تفيــدان :ا
وأراد النــزول مــل جنــدها األول فــي أموالهم(أ ارضــيهم) ،ولكــن ه ـ الء لــم يقبل ـوا بأيــة
 .7الغساني ،رحلة الوزير ،ص.779
 .9ن .م .ص.779
 .9ابن القوكية ،تارية افتتا األندلس ،ص.99
.7ابن ذاري ،البيان.91/9
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مشـ ــاركة ،وذهـ ــب وفـ ــد مـ ــنهم إل ـ ـ الخليفـ ــة وشـ ــكوا إليـ ــه ذلـ ــك ،وأبـ ــدوا اسـ ــتعدادهم
لانســحاب والرجــوا إل ـ بادهــم ،فمــنعهم مــن ذلــك و قــد لهــم بــإقرارهم ل ـ أم ـوالهم
أن األنــدلس ثغــر ،وذلــك يوجــب إقكــا هم األ ارضــي ليســتقروا ليهــا كمــا
ل ـ أســاس ا

فعل مـر بـن الخكـاب فـي الثغـور فـي المشـرا " ،وكتـب إلـ السـمح أن يقكـل الجنـد

الذين دخلوا معه من األخماس" ،أي إقكا ات جديدة في الصوافي(.)7
شرية نتيجة تجاوز العرب ليها أو

تحولت إل
أن أراضي خر ا
ويرجح ا
اجية ا
ش ار هم لها ،إضافة إل التجاوز ل أراضي الصوافي ،كما حصل في المشرا.

أن أرل الخـ ار هـي فـيء ل امـة ،وأنهـا يجـب
قرر مـر بـن بـد العزيـز ا
وقد ا
اجيـ ــة بـ ــدءاً مـ ــن سـ ــنة 744هـ ــ175 /م(المـ ــدة) ،ال يجـ ــوز بيعهـ ــا منع ـ ـاً
أن تبقـ ـ خر ا
لتحويلهــا إل ـ ش ـراية ،كمــا قــرر تمييــز أرل الص ـوافي الباقيــة .التــي هــي ةنيمــة
للمقاتلــة ،ولكنهــا صــارت -منــذ أيــام معاويــة -تابعــة للدولــة تقكــل منهــا أو تســتغلها

حسب المصلحة(.)9
أن السمح بن مالك جاء لتكبيا سياسة مر بن بد العزيز فـي
وهكذا يتبين ا
امة
األندلس ،في تمييز أرل الخ ار للحفاظ ليها في اً ل امة ،واقرار أهل القرى ا
ل أراضيهم ل الخ ار (إضافة للجزية) ،وتحديـد أرل الصـوافي واإلفـادة منهـا

أن أي تخمــيس ل ارضــي إنمــا كــان ألرل
بمــا يناســب األنــدلس ثغ ـ اًر .يعنــي هــذا ا
 .7الغســاني ،رحلــة الــوزير ،ص ،774و ــن الخلــك بــين الوليــد و مــر بــن بــد العزيــز انظــر
ص.777-774
 .9ابن بد الحكم -سيرة مر بن بد العزيز ،ص33/37؛ بد العزيز الدوري ،نظام الض ار ب
في صدر اإلسام ،مجلة مجمل اللغـة العربيـة بدمشـا 9م 73دمشـا7317؛ ةيـداء خزنـة

كاتبي ،الخ ار ص799وما بعدها.
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أن األ ارضــي التــي أســلم
الصـوافي ومنهــا كانــت إقكا ــات المقاتلــة .وقبــل هــذا يبــدو ا
ليها أهلها قبل إج ار ه المسح ا تبرت شرية(.)7
إن بـ ــدايات تنظـ ــيم الض ـ ـ ار ب والتعامـ ــل مـ ــل األرل فـ ــي األنـ ــدلس كانـ ــت-فـ ــي
ا
الواقــل -زمــن بــد العزيــز بــن موس ـ بــن نصــير ،واســتمرت زمــن الحــر ،وشــملت
إ ــادة أرال ألصــحابها اإلســبان ،بعــد أن اســتول

ليهــا بعــل المقاتلــة ،مــل بقــاء

محدد أو مستقر.
وضل الصوافي ةير
ا
يكبــا مــر بــن بــد العزيــز إصــاحاته فــي األنــدلس بالنســبة
ولــذا ينتظــر أن ا
ألرل الخ ار وللصوافي.
وينسـ ــب (التـ ــارية  )197إل ـ ـ السـ ــمح بـ ــن مالـ ــك الخ ـ ـوالني(197-175م)

()9

خكوتين مهمتين ،األول  :أنه اتخذ تقدي اًر للضريبة لكـل إسـبانيا (الداخلـة والخارجـة،
أو الجنوبيــة والشــمالية) وهــذا يعنــي االتجــا( لتنظــيم الخـ ار وتمييــز األرل الخراجيــة
امة.
في األندلس ا
والثانية :أنه أجـرى تقسـيماً للغنـا م(األموال ةيـر المنقولـة) التـي تركـت مـن دون
قس ــمة ف ــي إس ــبانيا ،وخص ــص نس ــبة م ــن تل ــك األمـ ـوال(أو األ ارض ــي) لبي ــت الم ــال.
وهك ــذا اتخ ــذت خكـ ـوات جدي ــدة إلقام ــة إدارة لـ ـ أس ــس منظم ــة ،وتثبي ــت تق ــديرات
الخـ ـ ار  ،وتثبي ــت الف ــتح بتنظ ــيم وض ــل األ ارض ــي الخراجي ــة وأ ارض ــي المقاتل ــة األول
والقادمين اآلن.

 .7انظر شالميكا ،في :الحضارة العربية في األندلس ،9 ،ص.7473-7475
 .9هذ( فترة والية السمح حسب التارية.197
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أن الخليفـة أوصـ السـمح بـأن" يحمــل
ومـن هنـا تتضـح إشـارة ابـن ــذاري إلـ ا
الناس ل كريا الحا ويعدل بهم ن نه الرفا"(.)7
وقــد يكــون فــي إج ـراءات ال ـوالي أبــي الخكــار(791ه ــ177/م) إثــر الفتنــة بــين
البلديين(الــداخلين زمــن موس ـ بــن نصــير) والشــاميين (الــداخلين مــل بل ـ بــن بشــر
اجي ــة.
ام ــة األرل ا تب ــرت خر ا
س ــنة 799هـ ــ179/م) م ــا ي ــدل بوض ــو لـ ـ ا
أن ا
ويقــول ابــن القوكيــة ":ونظــر أبــو الخكــار فــي إن ـزال الشــاميين فــي كــور األنــدلس،
وتفـريقهم ــن قركبــة ،إذ كانــت ال تحملهم...،وكــان إنـزالهم لـ أمـوال أهــل الذمــة
()9
أن
م ــن العج ــم ،وبق ــي البل ــديون لـ ـ ةن ــا مهم ل ــم ينقص ــهم ش ــيء"  .فه ــو يب ــين ا
الذمة.
أراضي البلديين ةنا م لهم ،أي ملكهم ،و ا
أن الشاميين أنزلوا ل أموال أهل ا

ويوضــح ابــن األبــار(ت195-939هــ7914-7733/م) الوضــل الجديــد بقولــه
ــن أبــي الخكــار ":ولــم يقـ اـدم فــي واليتــه األنــدلس شــي اً ل ـ تفريــا جمــل العــرب

الشـ ــاميين ،الغـ ــالبين ل ـ ـ البلـ ــد ،ـ ــن دار اإلمـ ــارة ،قركبـ ــة؛ إذ كانـ ــت ال تحملهـ ــم،
وأن ـزلهم مــل العــرب البلــديين ل ـ شــبه منــازلهم فــي كــور شــامهم ،وتوســل لهــم فــي
الباد ،فأنزل في كورتي لشبونة وباجة جند مصـر مـل البلـديين األول ،وأنـزل بـاقيهم

فــي كــورة تــدمير ،وأنــزل فــي كــورتي لبلــة واشــبيلية جنــد حمص(مــل البلــديين) األول
أيضـ ـاً ،وأن ــزل ف ــي ك ــورة ش ــذونة والجزيـ ـرة جن ــد فلس ــكين ،وأن ــزل ف ــي ك ــورة راي ــة جن ــد
األردن ،وأنزل في كورة البيرة جند دمشا ،وأنزل في كورة جايان جند قنسرين .وجعل
لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم كعمة .وبقي البلديون من الجند األول ل ما

بأيــديهم مــن أم ـوالهم لــم يعــرل لهــم فــي شــيء منهــا ،فلمــا أروا بــاداً شــبه بادهــم
 .7ابن ذاري ،البيان . 991/9
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()7
أن الشــاميين(أو
خصــباً وتوســعة ســكنوا واةتبك ـوا وتمول ـوا  .يتبــيَّن مــن هــذا الــنص ا
أن أراضي تلك الكور(ومن بينها تدمير)
جلهم) أنزلوا في كور محددة مل البلديين ،و ا

اجية ،وأنهم أ كوا "ثلث أموال أهل الذمة من العجم كعمة".
خر ا

ويوضــح لســان الــدين بــن الخكيــب كريقــة التعامــل مــل الثلــث فــي حديثــه ــن
منكقة ةرناكة (البيرة) بقوله" ولمـا اسـتقر بهـذ( الكـورة الكريمـة أهـل اإلسـام ،وأنـزل
األميــر أبــو الخكــار قبا ــل العــرب الشــاميين الكــورة وأقكعهــم ثلــث أمـوال المعاهــدين،
استمر ساكنهم في ةمار من الروم ،يعالجون فاحة األرل و مران القرى ،يرأسهم
أشـ ــياخ مـ ــن أهـ ــل ديـ ــنهم ،أولـ ــو حنكـ ــة ودهـ ــاء ومـ ــداراة ومعرفـ ــة بالجبايـ ــة الازمـ ــة
()9
أن الفاحين والزراا األصليين استمروا ل فاحـة األرل ودفـل
لر وسهم"  .أي ا
ثلث الحاصل ،وهو الخ ار ليهم ،وليس في هذا تغيير اما كان ليـه الوضـل مـل

أن هــذ( الكــور كانــت أرضــها خراجيــة شــأن تــدمير وال شــأن لهــا
القــوك ،كمــا يتضــح ا
بأرل البلديين.

أن الفـاتحين اسـتولوا لـ أرال أ جبـتهم خـال الفـتح واسـتقروا
مر يتبين ا
مما ا
ا
أن بدايـ ــة
ليهـ ــا ،ولعـ ــل أكثرهـ ــا مـ ــن األ ارضـ ــي الخاليـ ــة (وتـ ــدخل فـ ــي الص ـ ـوافي) ،و ا
اإلجراءات في معاملة األراضي وتنظيم الض ار ب كانت أيام بد العزيز ابن موسـ
أن األرل امـة
بن نصير ،وأنها تمت لـ خكـوات بـر حـوالي شـر سـنوات ،و ا
صارت أرل خـ ار  .وأن أ ارضـي الصـوافي كانـت واسـعة ،وهـذ( هـي التـي خمسـت،
أن أمـاك
وتم ذلك في والية السمح بن مالك في خافة مـر بـن بـد العزيـز .كمـا ا
ا
إن الشاميين أنزلوا من الوالي أبي الخكـار فـي
الفاتحين أقرت وسجلت في زمنه .ثم ا
كور أراضيها خراجية ،وأ كوا الثلث من واردها وهو خراجها.
 .7ابن األبار ،الحلاة السيراء.19-17/7

 .9لسان الدين بن الخكيب ،اإلحاكة.741-741 ،
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هــذا هــو الواقــل التــاريخي للتكــورات الحاصــلة فــي التعامــل مــل األ ارضــي فــي
األنــدلس ،ومــن شــأن الفقهــاء أن ينظــروا إل ـ الممارســات فــي ســبيل بلــورة المفــاهيم
الفقهيــة ،فيقبلــون بعضــها أو يعيــدون النظــر فــي الــبعل اآلخــر ،رفض ـاً أوتعــدياً.
أم ــا أرل األن ــدلس فق ــد كع ــن فيه ــا بع ــل الن ــاس وز ــم أنه ــا،
يق ــول ال ــداودي ":و ا
أن ك ـ ال قــوم وثب ـوا ل ـ
أو أكثرهــا ،فتحــت نــوة ،وأنهــا لــم تخمــس ولــم تقســم ،ةيــر ا
()7
كا فــة منهــا بغيــر إقكــاا مــن اإلمــام ولــم تتــرك لمــن يــأتي مــن المســلمين"  .وهــذا
يــذكر بمــا فعلــه بعــل المقاتلــة فــي الس ـواد واأله ـواز زمــن مــر بــن الخكــاب مــن
االستياء ل أرال خالية(أو صوار) ،ولكن الخليفة أوقر ذلك آن ذ.
وأورد الــداودي أري ـاً آخــر ال يشــير إل ـ صــلح أو نــوة إذ يقــول " :أدركنــا أهــل
الفق ــه وال ــورا ف ــي ب ــاد األن ــدلس يش ــترون األرل فيه ــا ويبيع ــون ،ونح ــن متبع ــون
()9
أن المســلمين
أن األرل تركــت بأيــدي أهلهــا ل ـ الخ ـ ار  ،و ا
لهــم"  .وهــذا يعنــي ا
يستكيعون شراء األرل كما حصل في المشرا.
وهذا يـذ اكر بروايـة تفيـد " أنـه لمـا هـزم لـذريا لـم يقـر المسـلمون بعـد ذلـك ببلـد
إالا أذ ن ـوا إل ـ الصــلح ،ولــذلك بقــي الــروم ل ـ أرضــهم وأم ـوالهم ،يبيعــون ويبــاا
منهم"( ،)9وبذلك تكون األرل امة خراجية.
ولعــل ابــن حــزم (ت791هــ7417/م) كــان أكثــر وضــوحاً وداللــة حــين يقــول":
إن األنــدلس لــم
هــذا مــا لــم نــزل نســمعه ســماا استفاضــة ،توجــب العلــم الضــروري ،ا
تخمــس وتقســم كمــا فعــل رســول اللــه ليــه الســام فيمــا فــتح ،وال اســتكيبت أنفــس
ا
المستفتحين وأقرت لجميل المسلمين كما فعل مر رضي الله نه فيما فتح ،لكن نفذ
الحكم فيها "لكل يد ما أخذت" ،ووقعت ةلبة بعد ةلبـة ،ث اـم دخـل البربـر (و) األفارقـة
فغلبوا ل كثير من القرى من دون قسمة .ثم دخل الشاميون في كالعة بل بن بشر

 .7كتاب تذكار بروفنسال.743/9
 .9ن .م.774/9 .

 .9الغساني ،رحلة الوزير ص.779

19

بن ةيـال فـأخرجوا أكثـر العـرب والبربـر المعـروفين بالبلـديين امـا كـان بأيـديهم ،كمـا
ترون اآلن من فعل البربر وال فرا"(.)7

لقد دقاا ابن حزم فيمـا قـال ،فأوضـح اأنـه سمل"سـماا استفاضـة توجـب العلـم"،
ليبين أنه لم تتبل في األندلس إجراءات الرسول صل الله ليـه وسـلم فـي أ ارضـي
خيبر حين ا تبرها ةنيمة وخمسها ،ولم يتبل ما فعله مر في ا تبار األرل في اً
للمس ــلمين ،ب ــل ترك ــت األرل م ــن دون قـ ـرار ــام بش ــأنها ،فغل ــب المقاتل ــة لـ ـ
األراضي وتملكوها وفا مفهـوم" لكـل يـد مـا أخـذت" ،وتكـرر ذلـك بعد ـذ .ويفهـم مـن
أن ام ــة األ ارض ــي ترك ــت ألص ــحابها لـ ـ الخـ ـ ار  .وج ــاء التنظ ــيم النه ــا ي
ذل ــك ا
ل رل والخ ار زمن مر بن بد العزيز.
أن البلديين كانوا يدفعون العشر ل أراضيهم ،أي أنهـا كانـت
وياحظ أيضاً ا
أما الشـاميون فلـم يكونـوا يـدفعون شـي اً ألنهـم يأخـذون أ كيـاتهم وأرزاقهـم
ملكاً لهم ،ا
()9
كمقاتلة من ثلث الحاصل وهو الخ ار .

 .7ابن حزم ،الرد ل ابن النغريلة ،ص .711
 .9انظر ابن القوكية ،تارية افتتا األندلس ،ص ،57-59لسـان الـدين بـن الخكيـب ،اإلحاكـة
.741-741/7
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المصادر والمراجع
 ابننننننر األبننننننارد ملمنننننند بننننننر عبدال نننننن بننننننر أبنننننني بكننننننر الق نننننناعي
(ت195هـ7993/م).
 التكملــة لكتــاب الصــلة ،جــزءان ،نشــر ــزت العكــار ،القــاهرة-7339،7391م.
 كت ــاب الحل ــة الس ــيراء ،ج ــزءان ،تحقي ــا حس ــين مـ ـ نس ،الش ــركة العربي ــةللكبا ة والنشر ،القاهرة ،ك7319 ،7م.
 لتام نننةد ملمننند عبننند  -إيبري ــا قب ــل مج ــيء الع ــرب المس ــلمين ،م ــان
7771هـ7331/م.
ـرد لـ ـ اب ــن النغريل ــة
 ابننننر لننننزم األندلسنننني (ت791هـ ــ7417/م) -ال ـ ا
اليه ـ ـ ــودي ،تحقي ـ ـ ــا إحس ـ ـ ــان ب ـ ـ ــاس ،مكتب ـ ـ ــة دار العروب ـ ـ ــة ،الق ـ ـ ــاهرة،

7954هـ7314/م.
 لسنننر لسنننني عبننند الو نننا  -ورق ــات ــن الحض ــارة العربي ــة بإفريقي ــة
التونسية،7 ،مكتبة المنار ،تونس7319 ،م.
 لسنننننننير مننننننن ن  -فج ـ ـ ــر األن ـ ـ ــدلس ،ك ،9ال ـ ـ ــدار الس ـ ـ ــعودية للنش ـ ـ ــر
والتوزيل7749،هـ7359/م.
 اللمينننننريد أبنننننو عبدال ننننن ملمننننند بنننننر عبدال ننننن بنننننر عبننننند المننننننعم
(ت344هـ7737/م).
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 الرول المعكار في خبر األقكار ،تحقيا إحسان اباس ،مكتبة لبنان،بيروت ،ك7357 ،9م.
 ص ــفة جزيـ ـرة األن ــدلس ،منتخب ــة م ــن كت ــاب ال ــرول المعك ــار ف ــي خب ــراألقكار ،نشرة ليفي بروفنسال ،القاهرة-ليدن7395،م.


الننندوريد عبننند العزينننز -نظ ــام الضـ ـ ار ب ف ــي ص ــدر اإلس ــام ،مجل ــة
مجمل اللغة العربية بدمشا9 ،م ،73دمشا 7317م.



الرقيننا القيرواننني -تــارية إفريقيــة والمغــرب ،تحقيــا المنجــي الكعبــي،
تونس7315 ،م.



الزرك يد خير الندير -األ ـام )5(،أجـزاء ،ك ،9دار العلـم للمايـين،
بيروت7354،م.



شننننالميدادبدرو -صـ ــورة تقريبيـ ــة لاقتصـ ــاد األندلسـ ــي فـ ــي الحضـ ــارة
العربيـ ــة اإلسـ ــامية فـ ــي األنـ ــدلس9 ،ص7477ومـ ــا بعـ ــدها ،مركـ ــز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت7335،م.



ال نننبيد ألمننند بنننر يليننن بنننر ألمننند( -ت933ه ـ ـ -)7949بغي ــة
المل ـ ـ ـ ــتمس ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــارية رج ـ ـ ـ ــال أه ـ ـ ـ ــل األن ـ ـ ـ ــدلس ،تحقي ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــوديرا،
مجريك7557،م.



الدالبيد ملمد -الدولـة األةلبيـة ،التـارية السياسـي ،نقلـة إلـ العربيـة
المنجي الصيادي ،دار الغرب اإلسامي ،بيروت7359،م.
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الدبننننننريد ملمنننننند بننننننر جريننننننر(ت974ه ـ ـ ــ399/م)-تـ ـ ــارية الرسـ ـ ــل
والملـ ـ ــوك )74(،أج ـ ـ ـزاء ،تحقيـ ـ ــا محمـ ـ ــد أبـ ـ ــو الفضـ ـ ــل إب ـ ـ ـراهيم ،دار
المعارر ،القاهرة7313 ،م.



ابننننر عبنننند اللكننننمد أبننننو ملمنننند عبدال نننن (ت977ه ـ ــ593/م)-سـ ــيرة
مـ ــر بـ ــن بـ ــد العزيـ ــز ،تحقي ـ ــا أحمـ ــد بيـ ــد ،دار العلـ ــم للماي ـ ــين،
بيروت7951،هـ7319/م.



ابننر عبنند اللكننمد عبنند الننرلمر بننر عبدال ن (ت991هــ517/م)-فتــو
مصر وأخبارها ،بريل-ليدن7394،م ،أوفست مكتبة المثن  ،بغداد.



عبنند الوالنند ذن نور د ن  -الفــتح واالســتقرار العربــي فــي شــمال إفريقيــة
واألندلس ،بغداد7359 ،م.



أبننو عبينندد القاسننم بننر س ن م (ت997ه ــ593/م) -األم ـوال ،تحقيــا
محم ـ ــد خلي ـ ــل هـ ـ ـراس ،ك ،9دار الفك ـ ــر للكبا ـ ــة والنش ـ ــر والتوزي ـ ــل،
بيروت7357،م.



ابر عذاريد أبو العبا

ألمد بر ملمد(ت139هـ7939/م) -البيان

المغـ ــرب فـ ــي أخبـ ــار األنـ ــدلس والمغـ ــرب ،9 ،تحقيـ ــا ك ـ ـوالن وليفـ ــي
بروفنسال ،ك7 ،9ك ،9دار الثقافة ،بيروت7359،م.


العذري -ألمد بر عمنر(ت715هــ7459/م) -نصـوص مـن األنـدلس
م ـ ــن كت ـ ــاب ترص ـ ــيل األخب ـ ــار وتنوي ـ ــل اآلث ـ ــار ،تحقي ـ ــا ب ـ ــد العزي ـ ــز
األهواني ،مدريد7319 ،م.
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أبننو العننر د ملمنند بننر ألمنند بننر تمننيم القيرواننني(ت199ه ــ377/م)-

كبق ــات لمـ ــاء إفريقيـــة وتـــونس ،تحقي ــا لـــي الشـ ــابي ونع ــيم حس ــن
اليانعي ،تونس7315 ،م.


الغسننانيد ملمنند بننر عبنند الو ننا  -رحلــة الــوزير فــي افتكــاك األســير
( ،)7137-7134تحرير نوري الج ار  ،بيروت9449 ،م.



غيننداء خزنننة كنناتبيد الخـ ار منــذ الفــتح اإلســامي حتـ أواسـك القــرن
الثالــث الهجــري( ،الممارســات والنظريــة) ك ،9مركــز د ارســات الوحــدة
العربية ،بيروت9447 ،م.



ابننر القوديننة القردبننيد أبننو بكننر ملمنند بننر عمننر(ت911ه ــ311/م)-
تـ ــارية افتتـ ــا األنـ ــدلس ،تحقيـ ــا بداللـ ــه أنـ ــيس الكبـ ــاا ،دار النشـ ــر
للجـ ـ ـ ــامعيين ،بيـ ـ ـ ــروت7391 ،م ،مراجعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــاروا الكبـ ـ ـ ــاا،
بيروت7779هـ7337/م.



ابننر الكردبننو د أبننو مننروار عبنند الم ننك(ت بعــد 919ه ــ7711/م)-
ت ـ ــارية األن ـ ــدلس ،تحقي ـ ــا أحم ـ ــد مخت ـ ــار العب ـ ــادي ،معه ـ ــد الد ارس ـ ــات
اإلسامية ،مدريد7319،م.



لسنار الندير بنر الخدين د أبنو عبدال ن ملمند(ت111هــ7917/م)-
اإلحاكـ ــة بأخبـ ــار ةرناكـ ــة ،تحقيـ ــا محمـ ــد بداللـ ــه نـ ــان7 ،ك،9
القاهرة7319،م.
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المالكيد أبو بكر عبدال بر ملمد(ت بعـد799هــ7417/م)-ريـال
النفــوس)9(،أج ـزاء ،تحقيــا بشــير الب اكــوا ومحمــد العروســي المكــوي،
دار الغرب اإلسامي ،بيروت ،ك7359 ،7م ،ك7337،2م.



المقنننريد ألمنننند بننننر ملمنننند الت مسنننناني(ت7477هـ ــ7197/م)-نف ــح
الكي ـ ـ ـ ــب ، 5 ،تحقي ـ ـ ـ ــا إحس ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــاس ،دار ص ـ ـ ـ ــادر ،بي ـ ـ ـ ــروت،
7955هـ7315/م.



م لف مجهول -أخبار مجمو ـة فـي فـتح األنـدلس وذكـر أم ار هـا رحمهـم
الله والحروب الواقعـة بيـنهم ،محمـد أسـامة الكـرم ،دار أسـامة الكـرم ،دار
أسامة ،دمشا(د.ت) ،صورة ن كبعة مجريك 7511م.



يلي بنر ددمد أبنو زكرينا يلين بنر سن يمار(949هــ575/م)-كتـاب
الخـ ـ ار ص ــححه وش ــركه أحم ــد محم ــد ش ــاكر ،دار المعرف ــة للكبا ــة
والنشر ،بيروت 7313م.



أبننو يوسننفد يعقننو بننر ب ن ار يم(ت759ه ــ135/م) -كتــاب الخ ـ ار ،
تحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،دار الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا بيروت/القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة،
7749هـ7359/م.

*Collins Roger, the Arab conquest of Spain, 710 -797,
Blackwell,Oxford 1989.
*Collins, Early Medieval Spain, Unity in Diversity 400-1000,
New York 1985,.
13
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Manchester university press,Manchester 1995.
* Levi- provencal,e., un Nouveau recit de la Conquetede nord
par les Arabes,Arabica i 1945, p.14 et seq.
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