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 :الممخص
جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى النفقات الخارجية في        

االندلس خالؿ عصري الدولة االموية، فقد انفؽ االمراء االموييف نفقات 
العامة، وكانوا يروف اف مختمفة كانت حصيمة رصيد وواردات الخزانة 

قدرتيـ عمى االنفاؽ فيو صالح احواليـ ورفاىية عيشيـ، وكانت الدولة 
االموية معينة باإلنفاؽ عمى الشؤوف الخارجية، وذلؾ لتحقيؽ السيادة 

-838واالستقرار في البالد، فبذات ىذه النفقات في عصر االمارة )
صر الخالفة ـ(، لكنيا ازدادت بشكؿ كبير في ع929-756ىػ/ 386

ـ( وذلؾ لما شيدتو مف تطور في جوانب 8338 -929ىػ/ 386-422)
، اذ كانت النقود الذىبية االندلسية ةعديدة وخاصة في الجانب االقتصادي

 التي وجدت في مممكة )نافارا( خير برىاف عمى ذلؾ.
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Abstract: 

Research Summary This study came to shed light on the 

external expenditures in Andalusia during the era of the 

Umayyad state. The Umayyad princes spent various 

expenditures that were the outcome of the balance of the 

public treasury revenues. These expenditures began in 

the era of the emirate (138-316 AH / 756-929 CE), but 

these expenditures increased dramatically in the era of 

the caliphate (316-422 AH / 929-1031AD) due to the 

development it witnessed in many aspects, especially the 

economic side, where the Andalusian gold coins were I 

found the best proof of this in the Kingdom of Navarre   
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 لمقدمةا
موية الالدولة اريخ الميمة مف تالمدة الضوء عمى اىمية كبيرة كونو سمط البحث اكتسب ا
ر اختيػػاء اقػػج جػػالو ا اوفػػي ظػػؿ ىػػذ دية ،اقتصػػالات لتحػػوالالتػػي تميػػزت بكنيػػرمف انػػدلس و الافػػي 

ء امػػػر الاـ انػػػدلس (، حيػػػث قػػػالامويػػػة فػػػي الالدولػػػة ارجيػػػة فػػػي عصػػػري الخات النفقػػػاموضػػػوع )
ورة المجاد لبالائر بينيـ وبيف الداء العدالرغـ مف انب عمى الجاـ في اىتمالاموييف بالاء الخمفاو 
لكنيػػػر مػػػف اؽ انفػػػإب امو ا، فقػػػنػػػدلس الارج الي خػػػالمػػػالػػػدعـ اف ذلػػػؾ لػػػـ يمػػػنعيـ مػػػف تقػػػديـ ا الا،
مػػػف جيػػػة ،  لبربػػػرائػػػؿ اء قباء ورؤسػػػاء زعمػػػسػػػممي لكسػػػب والالالمغػػػرب اد ؿ عمػػػى بػػػالامػػػو الا
ؿ عمػػػى حػػػروبيـ ضػػػد امػػػو الا انفقػػػو اخػػػر  ، وكػػػذلؾ التمػػػرد مػػػف جيػػػة ات اء عمػػػى حركػػػالقضػػػاو 
لتحقيػؽ ت اقيػاتفات و اىػداعقد معىـ ، و اسر اح اؽ سر طالؿ ألامو الانية ، مف دفج اسبالالؾ المما
سػػية مػػج الدبمومات اقػػلعالاجيػػة فػػي وتوطيػػد ار لخات النفقػػاىمت اسػػ ايضػػاسػػي ،و السيار اسػػتقر الا
بيػنيـ  النمينة فيمػالقيمة و ا اياليدادؿ اتب التي تخممتيانية و اسبالالؾ الممالبيزنطية و اطورية امبر الا

العممػاء فػي المشػرؽ كػقرزاؽ  لى بعػضاؿ امو الايرسموف  انو العمـ فكاب اىتمو ا ذلؾ عف ، وفضال
نػدلس ،وفػي الالػى ا النمينػة وجمبيػادرة و النػالكتػب العديػد مػف اء ابشػر  ايضػا امو اوق ( ليـ،)عطايا
فػرن  الاد ري مػف بػالالجو البة و الصقاء ابشر  امو اري فقالتجادؿ التبازدىر اموييف الاء الخمفاعيد 
ت المنسوجاء اشر  عف فضال افريقياف مف السودا الموجود في ارض لذىباء ابشر  ايضا امو ا،وق
 ؾ .انذا آليياجوف التي يحتات انالحيو او 

ت عمػى النفقػاوؿ الالمبحػث اوؿ اتمة ، وقػد تنػاف وخامقدمة ومبحن الىلبحث ا اقسمت ىذ
ني فقػػد خصصػػتو عمػػى النػػالمبحػػث ا امػػاسػػي ،الدبمومانػػب الجات عمػػى النفقػػالعسػػكري و انػػب الجا
 دي . اقتصالانب الجالعممي وعمى انب الجات عمى النفقا

 المبحث االول
 :لعسكريانب الجات عمى النفقا-والا

 .االسالمي لمغربا بالد لبربر فياء اء زعمء والاعمى شر  نفقاتلا -8
لبربريػػػة وذلػػػؾ نتيجػػػة ائػػػؿ القبانػػػدلس، توقفػػػت ىجػػػرة الاة فػػػي لػػػوالاخػػػر حكػػػـ عيػػػد او افػػػي 

دت مف جديد بعد تولي عبد اع اـ(، لكني 478ىػ/ 823موييف  ليـ في سنة )الاة لوالاردة المط
 (8)ندلسالارة في امالاخؿ الدالرحمف ا
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لذي اخوتيـ الية لو لكسب المو البربرية ائؿ القباخؿ بالدالرحمف امير عبد الاف استعاوقد 
ليو مف المو  ا: "فدعئالالى ذلؾ قا  قوطيةال بفار اشارجيف عميو، وقد الخالمنتزيف و الى ا انظمو ا
لعػػرب ويعنػػي بيػػـ اتغمػػب  اذانػػو اعممػػوىـ ابنػػو عمكػػـ وعظمػػوىـ و  اطبو اخػػؿ ليػػـ البربػػر... فقػػا
لػػػرحمف اميػػر عبػػد الادر ابػػػ اوعنمػػ،   (2)معيػػـ" اء لنػػػابقػػ ال ادولتنػػ اميػػة، وقطعػػػو اوئيف لبنػػي المنػػا
لرحيػػؿ، امػػف  هف يمنعػػو ا ادو ار البربػػر و المركػػب، قػػدـ عميػػو انػػدلس وركػػب الالػػى اب الػػذىاخؿ بالػػدا

لجميػػج اء ارضػػارىـ، فػػتمكف مػػف اقػػدانتيـ و ات عمػػى حسػػب مكػػلصػػالاؿ مػػج امػػو الافػػوزع عمػػييـ 
 (3)لمعترضيفا

ئػػػؿ القبالة اسػػتمء، وذلػػػؾ الاغػػر الاليب اسػػػاني النػػالػػػرحمف اعبػػد واتبػػج االميػػػر محمػػد بػػػف 
لتػػي المػػدف ادتو عمػػى افيـ بسػػياعتػػر اعتػػو، وكػػذلؾ افػػي ط يـئيػػـ ودخػػوللبربريػػة حتػػى يضػػمف والا
ني بمػػػن  النػػػالػػػرحمف اميػػػر محمػػػد بػػػف عبػػػد الامر قبػػػ اؿ عمييػػػامػػػو الاؽ انفػػػانفسػػػيـ، و بق اقتطعوىػػػا
لخميفػة عبػد اـ اوقػ، (5)يقومػوف بغػزو بنػي قسػي  ار لكػؿ رجػؿ مػنيـ عنػدمائة دينػا، م(4)لتجيبيفا
لمغػػرب اطميػة فػي الفاديػة لمدولػة انػت معالتػػي كات النػور اييػد قلػث بتشػجيج تالناصػر النالػرحمف ا
( 8)وتػونس( 7)ئػرالجز التػي ظيػرت فػي مػدف ا، و (6)رجالخػو ات نػورة النور ابرز ىذه امي ومف سالالا

رجػػو ضػػد اض حػػروب خالػػذي خػػار، الحمػػاحب الممقػػب بصػػا (9)تيالزنػػاد ابػػف كيػػد دمػػة مخمػػابزع
ح سػػػػالالب امػػػػدىاصػػػػر و النالخميفػػػػة ا ائػػػػدىاـ(  ، ق846ىػػػػػ/ 232لمغػػػػرب سػػػػنة )اطمييف فػػػػي الفػػػػا
 (83)لمغربا بالد طمييف فيالفاء عمى القضاسي و السياؿ، وذلؾ لتدعيـ مركزىـ امو الاو 

ىػػ/ 362ليػو سػنة )البربػر ائػؿ اهلل، قػدـ وفػد مػف قبالمستنصر بالحكـ الخميفة اوفي عيد 
ت لصػػػالاؼ عمػػػى توزيػػػج اشػػػر الاىدة و الجمػػػوس معيػػػـ ومشػػػاء بيػػػـ و المقػػػائػػػو  بامر وزر اـ(، فػػػ972

لبربػػر اء ازعمػػ بػػرزاف مػػف ابػػذلؾ وكػػ اء كػػؿ رجػػؿ مػػنيـ فسػػرو اسػػماب ةلموسػػومالكسػػي عمػػييـ و ا
ؿ المػائط مػف الخػر اف افرة،" فدفج عميو الو ات اعطيالانزؿ عميو مف العيش فابو اضريف ىو الحا
ـ مفرغ "،وبعػده دعػى ائج بسرج مريؽ ولجالرفيعة وحمؿ عمى فرس ر الخمج اد مف صنوؼ اعداو 

ضػريف مػج الحاف مػف اديرىـ وكػاتيـ وخمعيـ حسب مقػوؿ فوزع عمييـ صالاف والالبربر اء ازعم
ئتي اهلل بمػالمستنصػر بػالخميفػة اجزؿ عميو ا، ف(88)لقريشيالبكري احمد بف محمد البربري الوفد ا

لمصػحفي" ىػذه صػمتؾ تسػتقبمو لكػؿ الخميفػة اؿ لػو وزيػر اكمو، وقار وخمج عميو مف خمج تشادين
ىػػ/ 362وفي نفس سػنة  )،  (82)لبكري بذلؾالشيري.". فسر اتبؾ ائده عمى ر اهلل ز اء اف شاـ اع

منيف لد  قلمستالبربر ائؿ الكنير مف قباهلل بقرطبة المستنصر بالحكـ الخميفة الى اـ( وفد 972
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لبيف الحسػني، مطػالحسف بف قنػوف اعة اخرجوىـ عف ط الذيف تمكنو اهلل، و المستنصر بالخميفة ا
لخميفػة وشػكرىـ عمػى ا ننى عمييـقموي، فالالخميفة الي مف المالدعـ الحصوؿ عمى اربتو و ابمح
سػػعة ، الو ات ايػػالجر اقػػرىـ تحػػت اؼ و انصػػإلاكػػـر نػػزليـ ووعػػدىـ بارىـ و احمػػد بػػداعتيـ لػػو و اطػػ

نفقػو عمػى ا اهلل عمى مالمستنصر بالحكـ الخميفة ا، وقد ندـ (83)نيـالنظر في شاحتى يفرغ مف 
ليػة تشػكؿ المات النفقػاصػبحت امي، حيػث سػالالالمغػرب افي  فلمنتزييارسة و ادالالحروب مج ا

ندلس فػي سػنة الابعدىـ عف ارسة، فادالاحسف بف قنوف و  ونفقو عمى بنا اصة ماوخ نقيال اعبئ
لػػى انضػـ بنػي حسػف بػف قنػوف ات، فالنفقػػالتبػذير فػي الخميفػة مػف ا  ـ(، ليسػتري975ىػػ/ 365)
،  (85)ـ(996-975ىػػػػػ/ 386-365غػػػػرب سػػػػنة )ملافػػػػي ( ،  84)هللالعزيػػػػز بػػػػاطمي الفػػػػالخميفػػػػة ا

فػي مدينػة  اسػتقرو الػذيف اهلل المستنصػر بػالحكػـ الخميفػة اـ اىتمػاتيوف الزنا ( ،86)بنو دمروحظي 
نػػػػدلس وفػػػػي عيػػػػد الار فػػػػي اسػػػػتقر الالػػػػى جيشػػػػو وسػػػػم  ليػػػػـ بالخميفػػػػة بضػػػػميـ امر امػػػػورور، فػػػػ

لممػػؾ ابخطػػط  اقتسػػمو الػػييـ و احسػػف اكرميـ و ازره بيػػـ فػػاشػػتد امر ابػػي عػػالمنصػػور محمػػد بػػف ا
لخميفػػة ا، ونيػػ  (87)مويػػة الافػػة لخالاط اسػػقاعدوه فػػي ابػػو وسػػ افتمسػػكو ؿ اعمػػالات ايػػوال ايضػػاو 
ئػػػؿ القبالة وتقريػػػب اسػػػتمالػػػث فػػػي النالػػػرحمف الخميفػػػة عبػػػد الػػػده اهلل نيػػػ  و المستنصػػػر بػػػالحكػػػـ ا
هلل يسػػير عمػػى المستنصػػر بػػالحكػػـ الخميفػػة اؿ از  : "والئالالػػى ذلػػؾ قػػا فابػػف حيػػار اشػػالبربريػػة، فا

 لده في ذلؾ..."ابو  لحكـ ممتنالاف اميـ ...فكاستخدالبربر و الى التقريب اصر في النالده اني  و 
نػػدلس الالػػى العبػػور اؿ مػػف اف مػػف بنػػي بػػرز اهلل فرسػػالمستنصػػر بػػالحكػػـ الخميفػػة اوشػػجج ،  ( 88)
مر ابػػي عػػالمنصػػور محمػػد بػػف ار ا، وسػػ(89)لكنيػػرةاؽ ارز الاجػػر  ليػػـ الجػػيش و الػػى اـ انضػػمالاو 

مي، فعمػؿ سػالالالمغػرب اد ممػو مػج بػالاهلل فػي تعالمستنصػر بػالحكـ الخميفة الني  اعمى نفس 
ؽ ارز الالوفػػود وتوزيػػج المغربيػػة وكػػذلؾ تكػػريـ العػػدوة البربريػػة بائػػؿ القباء اء زعمػػء والاعمػػى شػػر 

لمغػرب انػدلس و الالجيػوش فػي اؽ عمػى تجييػز انفػالاندلس و الائو باف عطاعمى جنودىـ في ديو 
ؿ امػو اؽ انفػاسػة السيا، فكمفػت ىػذه (23)موييفالات ضد نفوذ اور لنالتمرد و ات اء عمى حركالمقض
بػي المنصػور محمػد بػف الػده اسػة و اسي ايضػالمظفػر الممػؾ اتبػج عبػد الدولػة و ائمة مػف خزينػة اط
جي، الصػنياوي بػف زيػري ائػؿ ز القباء ىػذه الى جيشػو ومػف زعمػالبربرية ائؿ القبامر في ضـ اع
لبربريػة ائػؿ القبالة اسػتماسػة الكػف سي،  (28)ت جميمػةليـ وصػميـ بصػالاسػتقبالممػؾ احسف عبد اف

يتػدخموف فػي  اصػبحو ادت شػوكتيـ از  ائ  سػمبية، فعنػدمانتػ اف ليػامويػة كػالالدولة الى اوضميـ 
ء اقػػتحـ زعمػػاـ(، 8384ىػػػ/ 433لػػذيف يرغبػػوف بػػو، وفػػي سػػنة )اكـ الحػػامػػوي وتعيػػيف الالحكػػـ ا
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سػيطرتيـ  انيػة وفرضػو النالممػرة  احوىاسػتبانيػة فالنافػة لممػرة لخالاضػرة البربرية قرطبة حائؿ القبا
 :ئالانشد قالمستعيف فاف اعمي سميم
  وقد عرفوني ايقولوف مف ىن  مف نننية  العاوني طار  ام اذا
 .عة قتمونيابي س اولو ظفرو    اومرحب وسيال ىالايقولوف  

عػف كػوف ىػػذه  لعػرش فضػػالالػى الفضػؿ فػػي وصػولو اف ليػـ انيػػـ كػمػره الاعمػى  اوغمبػو 
لبربر بتقسيـ اء البو زعمالمستعيف طاف امر لسميمالاستقر ا ا، ولم(22)مة جندهائؿ ىـ مف عالقبا
نػػػدلس، الاؿ باعمػػػالات ايػػػلممػػػؾ ووالالبربػػػر خطػػػط ا اقتسػػػمو الوقػػػؼ معػػػو فابػػػؿ ائـ عمػػػييـ مقالغنػػػا
لبربريػػة ائػػؿ القباء ىػػذه الكػػور عمػػى زعمػػابقيف وقسػػـ بعػػض السػػاة لػػوالالمسػػتعيف اف اخرج سػػميمافػػ
 .(23)ليف لوالمو ا

 لمغربية.العدوة الحروب باعمى  النفقات -0
ئمػة، ومػف تمػؾ اط الامػو الدولػة انػة المغػرب خز التوسػعية فػي امويػة الاسػة السياوقد كمفت 

، (24)ريابػف عػذاصػر فػذكر النالػث النالػرحمف الخميفػة عبػد العسكرية في عيػد ات النفقاؿ امو الا
لمغػػرب حميػػد بػػف ائػػده فػػي الػػى قا (25)لػػرحمفاسػػـ بػػف عبػػد امبعونػػو قرسػػؿ اصػػر النالخميفػػة اف ا

لعػػدة تقويػػة عمػػى اؿ احمػػاؿ و المػػامػػف  حػػد عشػػر جمػػالاـ( "ب956ىػػػ/ 345فػػي سػػنة ) (26)يصػػؿ
ئػد حميػد القالضػخمة تمكػف الية المات ادامدالالمغرب" ،وبفضؿ ىذه اموية بالالدولة الذب عف ا

 ف.ابف يصؿ مف دخوؿ تممس
ئػده الػى وزيػره وقالكسػى اؿ  و امػو الالكنيػر مػف اهلل المستنصر بػالحكـ الخميفة ارسؿ اوقد 

ؿ خمسػة وعشػريف الجماف عدد ىذه اـ(، وك972ىػ/ 362سـ طممس سنة )العدوه محمد بف قاب
ب اف ، وكػػػذلؾ كتػػػالخصػػػيائؿ الرسػػػاب اصػػػحاء اؿ وعرفػػػاه مػػػف رجػػػالػػػى نقػػػا  ا،توجػػػو بيػػػ جمػػػال

جحفػػػت قلعػػػدوة كػػػؿ حػػػيف فارؾ فػػػي المعػػػاؽ عمػػػى انفػػػمعػػػدة لالؿ امػػػو الانػػػت ىػػػذه انقييف ، وكالفػػػر ا
 .( 27) ؿامو الا

هلل المستنصػر بػالحكػـ الخميفػة الػى الػرحمف الػب بػف عبػد اعمػى غالائػد القارسؿ ا اوعندم
لمنتػػزي حسػػف بػػف قنػػوف مػػف اـ(، و ىػػروب 972ىػػػ/ 362ليخبػػره بفػػت  حصػػف كػػـو سػػنة ) ابػػاكت
زف الخانو سوؼ يرسؿ مج انو بقلنصر وطماعميو بب ينني الحكـ بكتالخميفة ا، فرد (28)لحصفا
ؿ منػػو عنػػد حمػػوؿ فصػػؿ المػػاـ و الطعػػانفػػذ  اذا، فػػالقريػػب منيػػالػػى مدينػػة سػػبتو ار الػػؼ دينػػالػػؼ ا
لمركض  ايكفيي الوزير ماب اخذ شيء منو، وكذلؾ يجيز دو قف يمتقي فيو وياء، فيسيؿ لو الشتا
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لنفقػػة العموفػػة و ازف الػػى خػػالكػػؿ شػػير و جػػر خدمتػػو العسػػكر عنػػو بػػدفج ارجيف بالخػػالػػى ا"وتعيػػد 
دة بػف خمػؼ بػف ائده عباهلل مج قالمستنصر بالحكـ الخميفة ارسؿ او ،  (29)لخدمة"انقيف الفر اعمى 

جبة لمجنود الو اؿ امو الالكنير مف اـ( 974ىػ/ 364لمغرب في سنة )الى عدوة ا (33)بي جوشفا
هلل المستنصػر بػالحكػـ التوسػعة لمخميفػة اسػة ا، ونتيجػة لسي(38)ميسػالالالمغرب افي  تواجديفلما

لمغػػػرب فػػػي حربػػػو مػػػج افػػػي  انفقيػػػالتػػػي الكبيػػػرة ات النفقػػػاء الدولػػػة مػػػف جػػػر انػػػة افقػػػد تكبػػػدت خز 
ولت اموي، حالالحكـ امر في ابي عالمنصور محمد بف ايد سطوة ونفوذ ابعد تز ، (  32)رسةادالا
ؿ خزر زيري بف عطية امير قبتصمت اء عميو فالقضالمؤيد مف اـ الخميفة ىشاـ اسيدة صب  ال

نفقت اندلس و الامر في ابي عالمنصور محمد بف اؿ اعمى قت تووحرض( 33)وسطالالمغرب افي 
ؿ المػامػف بيػت  التػي ىربتيػاؿ امػو الا اياؿ مف بقامو الانت ىذه السر، وكائمة في اط الامو اعميو 

لػى العبػور اعطية جيشػو و ىرة فجيز زيري بف الز الى مدينة المنصور اف ينقمو افي قرطبة، قبؿ 
بيػػة لممنصػػور ليػػتمكف مػػف نقالالاسػػة السيالتشػػيير باـ بػػو زيػػري ىػػو اوؿ عمػػؿ قػػق، فػػ(34)نػػدلسالا
ء عمػى القضػالسػمطة و السػيطرة عمػى المؤيد باـ الخميفة ىشالحكـ بقرطبة ودعـ اء عمى ستيالالا
عمػى  ارجػالمنصػور خاعتبػره او  ات بينيمػاقػلعالالى تدىور اد  ذلؾ الحكـ، المنصور باع اطما
ف، الػػػديو اسػػػمو مػػػف الغػػى ارة عػػػف زيػػػري بػػف عطيػػػة وكػػػذلؾ الػػػوز اعتػػو فعمػػػؿ عمػػػى قطػػج رزؽ اط
بعػػػة التاجد المسػػػالمنصػػػور مػػػف اسػػػـ المغػػػرب، فقطػػػج المنصػػػور فػػػي اجػػػو زيػػػري ابػػػؿ ذلػػػؾ و اومق
ليػو المنصػور ومو اؿ اعمؿ عمى طرد عمػ ايضالمؤيد، و اـ الخميفة ىشابقى عمى ذكر الو و اعمال

ـ الػػى قيػػاسػػية السيات ازعػػالمنانتيػػت ىػػذه اف (35)ـ(996ىػػػ/ 388لمغربيػػة فػػي سػػنة )المػػدف امػػف 
ـ زيػري ودخولػو ستسػالالى امور الانتيت اجمة ، حتى الطرفيف ىزيمة ونصر مسالحروب بيف ا

 (36)لمغرب.المنصور فممؾ اعة افي ط

 نية.اسبالالك الممالحروب ضد اعمى  النفقات -3

لمسػمميف مػف اسػر  الاح اؽ سػر طػالؿ ألامػو الانػدلس يػدفعوف الامػوييف بالاء امر الاف اوك
لػػػؼ ائػػػة اؿ قػػػدره مالمػػػامػػػف  الػػػرحمف، مبمغػػػاميػػػر محمػػػد بػػػف عبػػػد الانية ، فػػػدفج اسػػػبالالػػػؾ المما

حمػػػد بػػػف العػػػيش ابػػػو اقػػػدـ ، وكػػػذلؾ ا (37)لعزيػػػزاـ بػػػف الػػػوزير ىشػػػاسػػػر ار لفػػػؾ اوخمسػػػوف دينػػػ
لػى العبور اح لو باصر لمسمالنالث  النالرحمف الخميفة عبد اف مف استئذالاعمى طمب ( 38)سـاق
ف اوعز بقندلس، فالالى العبور اصر بالنالخميفة اذف قنية، فاسبالالؾ المماد ضد اندلس لمجيالا

 ، عمػىااللنغػر اء حتػى الخضػر الجزيػرة اء مػف ابتػدا اندلس قصػر الاف ينزلو بايبني لو في كؿ مك
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 لنغػػرالػػى افة ويسػػتمر فػػي ذلػػؾ حتػػى وصػػولو ار فػػي كػػؿ يػػوـ ضػػيالػػؼ دينػػاجػػر  لػػو ا ايضػػاو 
هلل سػػػػنة المستنصػػػػر بػػػػالحكػػػػـ الخميفػػػػة اة اوبعػػػػد وفػػػػ،  (39) نػػػػيف منػػػػزالزلػػػػو نالابمغػػػػت منف االعمػػػػى

فػػة لخالاضػػرة اقرطبػػة ح المسػػمميف حتػػى وصػػمو ار  عمػػى نغػػور النصػػاـ(، خػػرج 976ىػػػ/ 366)
ة العمػػؿ ىػػو نجػػا اىػػذ فا ابسػػد نيػػرىـ متوقعػػ(  43)حاىػػؿ قمعػػة ربػػالمصػػحفي الػػوزير جعفػػر امر افػػ

عتبرت الجيوش فاؿ و امو الالرغـ مف توفر اعمى  امر مجديالار  فمـ يكف النصاليـ مف عدوىـ 
لمصػػػحفي امر جعفػػػر العػػػابػػػف المنصػػػور امر المصػػػحفي، فػػػالػػػوزير جعفػػػر ات اقطاذلػػػؾ مػػػف سػػػ

ؿ وتجيػػز الرجػػامر ابػػف عػػار اختػػا: "و ئالاعنػػد ذلػػؾ قػػ لمقػػرياد، وقػػد ذكػػر ابتجييػػز جيشػػو لمجيػػ
لجوفي في جميقة، ونـ غنـ النغر الجيش ودخؿ عمى ار، ونفذ بالؼ دينائة استصحب ماة و المغز 

 وه مػف كرمػو"ار  اعتػو لمػافػي ط اسػتيمكو اد لػو و اجنػالالسرور بػو وخمصػت قمػوب اوسبي، وعظـ 
نػػدلس الامػوييف فػي الاسػة اسػة مختمفػة عػػف سيامر سيابػػي عػالمنصػور محمػد بػف اتبػج او ،  (48)

ضػػي ار اء عمػػى سػػتيالالامػػوييف يتصػػدوف لميجػػـو لمػػنعيـ مػػف الاف انية فكػػالنصػػر الػػؾ المماه اتجػػ
ر  النصػاب التوسػج عمػى حسػامر طيمػة مػدة حكمػو فػي ابي عالمنصور بف استمر اندلس، و الا

صػػػبحت ىػػػذه او  ( ،42)ننػػػيف وخمسػػػيف غػػػزوةار  النصػػػاضػػػي ار اتػػػو عمػػػى اوقػػػد بمغػػػت سمسػػػمة غزو 
لدولػة، اعمػى خزينػة  اوكبيػر  نقيال احيث شكؿ عبئ تلحمالات تجييز استيمكت نفقات قد الغزو ا
كنػر اف يضػـ اف جيشػو كػ،ال (43)لعسكريةافة الكنامر بابي عالمنصور محمد بف از جيش امتاف
 اقػػارز اؽ انفػػالػػى اضػػطره ا الجنػػد نعمػػة ممػػاظيػػر ا اصػػبحو البربريػػة و ائػػؿ القبانػػدلس مػػف الاد اجنػػا
 .(44)ئمة عمييـاط الامو او 

لػى اـ( 8333ىػػ/ 393تػو سػنة )اوؿ غزو انػت المظفػر كالممػؾ اجب عبد الحاوفي عيد 
نـ كنيػرة اسػتولى عمػى مغػالمنيعػة فػي برشػمونة عنػوة و الحصػوف الـ، نـ فت  امدينتي طميطمة وس

ئؼ عمػػى الصػػو انـ و المغػػالجنػػود وقسػػـ الػػى ات لصػػالاريؼ و اـ يػػدفج مصػػالمجػػيش، وقػػ اقتطعيػػاو 
ء الفقيػاء و الزعمػاء و امػر الاعػة كبيػرة مػف اجم لحسبة وكػذلؾاىديف بالمجالعدوة مف المتطوعيف با
، وقػد اشػيري اتبػار  ا، وجعػؿ لمػف يسػكف فييػالييػالقػدـو اب ابقو الغزوة فتسػالذيف يريدوف رؤية ىذه ا
ئػؿ القباء ىػذه امػر ا: "وتعػرض ئالالغػزوة قػانفقت فػي تمػؾ التي النفقة الى تمؾ ا ريابف عذار اشا

 ار عينػالػؼ دينػابػة نحػو خمسػة عشػر امميـ بباتكػطمؽ ليػـ عنػد الممػؾ فػائيـ لصػمة عبػد اورؤس
، وقػد (  45) وؿ..."التػامنو ب ادىـ قبموىاديرىـ معونة عمى جياعمييـ بحسب مق اصمة ليـ وزعي

لمنػؿ اؼ درع وبالازف( بتوزيػج خمسػة الخػاسػمحة )الاحب المظفػر صػالممؾ اجب عبد الحاعيد 
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، (46)ضػػػ الفتػػى و انفػػػؽ الجػػيش ، و اعيف فػػػي الػػدر اد اجنػػػالاؼ مغفػػػر عمػػى الالعػػػدد بيضػػة و افػػي 
قػومس برشػمونة  (47) لػثالنايوريػد  ريمونػد لقومسػي اوسػط مػج الالنغػر احب مدينة طميطمػة و اص

ف يتخمػى ليػـ ار  النصاعميو  اشترطو البربر، فالمستعيف و اف اعدتو في حربو ضد سميمافي مس
 امعياعمى تحويؿ ج ار  وعممو النصا اوسط فتـ ليـ ذلؾ فدخميالالنغر اعدة الـ قاعف مدينة س

ب ايقـو بو مف شر  الى ما فضالحد الو اليـو اريف في اف يجري لكؿ رجؿ منيـ دينالى كنيسة و ا
ف اـ وكذلؾ اب وطعايقـو بو مف شر  ار لكؿ يـو ومائة ديناف يجري لمقومس ما ايضاـ، و اوطع

 .(48)ئيـاودمئيـ انس اف يستحمو اؿ و امو اح و لبربري مف سالارة عمى كؿ معسكر المصايتولى 
 :يسالدبمومانب الجات عمى النفقا -ثانيا

ط النشػاز بالبيزنطية تمتػاطورية امبر الاندلس و الاموية في الالدولة ات بيف اقلعالانت اك 
صػػبحت اني النػػالػػرحمف اميػػر عبػػد الا، وفػػي عيػػد ابينيمػػ افيمػػ  تار السػػفادؿ اسػػي، وتبػػالدبموما
مػػػوييف الاسػػػي بػػػيف ادؿ دبموماوؿ تبػػػاف اريخيػػػة التادر المصػػػارت اشػػػاقػػػة بيػػػنيـ وديػػػة، وقػػػد لعالا
لبيزنطػػػػػي توفمػػػػػوس بػػػػػف اطػػػػػور امبر الابعػػػػػث  اـ(، لمػػػػػ839ىػػػػػػ/ 225لبيػػػػػزنطييف حػػػػػدث سػػػػػنة )او 

ه افالدولتيف، فكالصمة بيف اني، وذلؾ لتونيؽ النالرحمف امير عبد الالى ابيدية قيمة  (49)نوفمس
بقػػوؿ  لػػذي عػػرؼ ا (53)ؿالغػػز ار دولتػػو يحيػػى احػػد كبػػاليػػو اني وبعػػث النػػالػػرحمف اميػػر عبػػد الا
 .(58)لصمة بينيـالحكـ فعمؿ عمى مد اشعر و ال

 ازت بكونيػػامتػػالتػػي ا فلبيػػزنطييات مػػج اقػػلعالالػػث توطػػدت النالػػرحمف الخميفػػة عبػػد اوفػػي عيػػد 
لبيزنطػػي ىديػػة اطػػور امبر الالػػى اصػػر النالخميفػػة ارسػػؿ ا، فاياليػػداف الطرفػػادؿ اريػػة وفنيػػة وتبػػاتج

لقسػطنطينية ارسػؿ ممػؾ ابػؿ المقالطػرفيف فػي ادؿ بػيف المتبػاـ احتر الاقة و لعالاكيد عمى انمينة لت
وقػد ،  (52)ءالزىػر اء مدينػة اركة فػي بنػاـ، لمشػالرخػاريو مػف اربعػيف سػائػة و الػث مالنالخميفػة الى ا

لرسػػػؿ اؿ اسػػػتقباؽ عمػػػى انفػػػألالغ باف يبػػػالػػػث كػػػالنالػػػرحمف الخميفػػػة عبػػػد اف ا (53)لرحيمػػػياذكػػػر 
ء قصػػر ولػػي الخميفػػة لمسػػفر امويػػة: "وقػػد خصػػص الالدولػػة اميـ، وذلػػؾ ليظيػػر ليػػـ عظمػػة اكػػر او 
ؼ اصػػػنالزينػػة و اع انػػو افػػة لخالاف قصػػر ازد اء بيػػـ ...  و احتفػػالالغػػة فػػي افتيـ مبالعيػػد لضػػيا
 ...".اميخفالبسط و ارقى قلجميمة، وفرش صحية بائر الستا

رسػؿ القسطنطينية حيث اطور امبر الالى ارة الث سفالنالرحمف الخميفة عبد ابعث  ايضاو 
رب بػػػيف ات وديػػػة وتقػػػاقػػػمػػػج وفػػػده ، وذلػػػؾ ليقػػػيـ عال اياليػػػداب ـ بػػػف ىػػػذيؿ محمػػػالامبعونػػػو ىشػػػ

 .(54)لطرفيفا
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ت اقػػمػػت عالانػػدلس قالامويػػة فػػي الافػػة لخالاصػػر النالػػث النالػػرحمف الخميفػػة عبػػد اف عػػالابعػػد 
لممكػػػة طوطػػػو اوفػػػود  ات منيػػػادانية وقػػػد حػػػدنت بيػػػنيـ عػػػدة وفػػػاسػػػبالالػػػؾ المماسػػػية مػػػج ادبموم

(Toda)(55)  سػػػتقبميـ اـ(، ف958ىػػػػ/347صػػػر سػػػنة )النالخميفػػػة اط لػػػى بػػػالانجو الممػػػؾ شػػػامػػػج
لخميفػػػة اعدة مػػػف المسػػػانجو اكػػػـر منػػػزلتيـ، حيػػػث طمػػػب شػػػاؿ و اسػػػتقباحسػػػف اصػػػر النالخميفػػػة ا
عشػرة نجو عػف ازؿ شػابػؿ يتنػالمقاخيو فػي اد عرشو مف استرداعده في اصر بمده بجيش يسالنا

 (56)حصوف ميمة عمى حدود مممكتو
ر الحكػػـ وبصػػحبتو خيػػاهلل يجمػػس عمػػى سػػرير المستنصػػر بػػالحكػػـ الخميفػػة اف اكػػ اوعنػػدم
هلل المستنصػر بػالخميفػة اسػتقبؿ العجػـ، فالوفود لممموؾ الرسؿ و اؿ استقببة ، وذلؾ الادولتو وحج

حتفػػؿ او  الياسػػتقباحسػػف ارج قرطبػػة عنػػد مدينػػة جميقيػػة، فاخػػ (57)لقػػومساشػػؾ ـ لػػذريؽ بػػف بالا
لػػذىب وممحفػػة اـ منقمػػيف بارىػػػو بسػػرجج ولجػػا"وحممػػت عمػػى بغمػػة ف امشػػيود اف يومػػافكػػ ابقػػدومي

لكنيػػرة عنػػد اة لصػػالا اغػػدؽ عمييػػاو  ابنيػػلسػػمـ الاوعقػػد  الخميفػػة لطمبيػػاب اسػػتجاج..."، فالػػديباب
    (58)عمى وفده التي قسمتياو   اسفرى

نػػػدلس مػػػج الامويػػػة بالارجيػػػة لمدولػػػة الخات اقػػػلعالالميػػػدي توطػػػدت الخميفػػػة اوفػػػي عيػػػد 
تػو احب مممكػة زناصػ( 59)ـ فمفػؿ بػف سػعيدالعربي، حيث قالمغرب امج  اسيم ورة والالمجالدوؿ ا

لػى ا اندلس ، فبعث وفػدالاموييف بالات ودية مج اقمة عالاقاف يطمج في الذي كابمس، افي طر 
ء لمخميفة لوالاعتو و الى طالنزوؿ ارغبتو بـ( يبيف فيو 8339ىػ/ 399لميدي في سنة )الخميفة ا
لخميفػػة ابػػؿ ذلػػؾ طمػػب مػػف الخميفػػة، مقاسػػـ اىـ بالػػدر انير و الػػدنانػػو سػػيقـو بسػػؾ الميػػدي، حيػػث ا
حسػػف ا، فافريقيػػاحب اجي صػػالصػػنياديس بػػف منصػػور اعده فػػي حربػػو ضػػد بػػاف يسػػالميػػدي ا
ب لطمػب زعػيميـ فمفػؿ بػف اسػتجالخمػج و اوخمػج عمػييـ  ايالعطالوفود ووصميـ باؿ استقبالخميفة ا

بمػوت زعػيميـ  اجئو امي تفػسػالالالجند، لكنيـ عند وصػموليـ لممغػرب الوفد ارسؿ مج اسعيد ، ف
 .(63)ـ(8339ىػ/ 433ـ )افمفؿ ع

 المبحث الثاني
 النفقات عمى الجانب العممي:  -اوال

تػػب المكالكنيػػر مػػف اميػػة اء بنػػو امػػر ا انشػػالعمـ ، فارة بػػامػػالامػػوييف فػػي عصػػر الاىػػتـ ا
لتعمػيـ، وكػذلؾ عػيف ليػـ اليؼ ادريف عمػى دفػج تكػالغيػر قػاو فييا ـ ايتالاؿ اطفالامـ يصة بتعالخا
س بػف الـ عبػالعا مفني النالرحمف امير عبد الاوطمب ،  (68)لتعميـاجور اجرت ليـ المؤدييف و ا
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ـ القيػالقديمػة و العمميػة الكتػب البحث عػف اء و اقتنشرؽ لالملاؽ في العر الى اب الذىاب ( 62)ص ان
لكنيػػػر مػػػف انػػػدلس ومعػػػو الالػػى اد اؿ، فعػػػامػػػو الالكنيػػر مػػػف اجػػػر  لػػػو ا، و اخياستنسػػػاو ا ائيابشػػر 
لػػػرحمف اميػػػر عبػػػد الاف لشػػػغؼ اوكػػػ (63)لينػػػدوالسػػػند اب اكتػػػ العممػػػي منيػػػاث التػػػر الكنػػػوز مػػػف ا
لمكتبػة فػي قصػر اء انشػولػى إلالاة النػو التي شكمت المشرؽ، ادرة مف النالكتب اموج بجمج اىتماو 

لػرحمف اميػر عبػد لنمينػة لأالكتػب ار يجمبػوف معيػـ التجػاف بعػض افػة، فكػلخالاضػرة اقرطبة ح
ميػر محمػد الاوفػي عيػد ،  (64)ىيػدي(الفر احمد العروض لمخميؿ اب الكتب )كتاني ومف ىذه النا

لػذي قصػد ا، (65)ىيـابػر اليسػر ابػو ا ىػو داء بغػداحػد عممػانػدلس الالػى اني وفػد النػالػرحمف اعبد 
ر الػػؼ دينػػاومنحػػو  وكرمػػاميػػر مػػف رزؽ وعػػيش كػػريـ، فالالحصػػوؿ عمػػى كػػـر اجػػؿ نػػدلس الالا

رزيف فػػػي اء بػػػاـ عممػػػاسػػػتقداهلل بالمستنصػػػر بػػػالحكػػػـ الخميفػػػة اـ اوقػػػ،  (66)لعممػػػة وشػػػيرتو اتقػػػدير 
فػػي  (67)سػػـالقامحمػػد بػػف   لكيالمػػالفقيػػو الػػى اهلل المستنصػػر بػػالخميفػػة ارسػػؿ اخػػر ، فالاف البمػػدا

 .(69)لكيةالماكؿ فقيو مف شيوخ مذىب  اعميي اؿ حتى يفرقيائة منقام (68)طالفسطامدينة 
لكتػػب اء الػػذي يقػػـو عمػػى شػػر المعمػػـ و  اهلل سػػوقالمستنصػػر بػػالحكػػـ الخميفػػة انشػػ  اوكػػذلؾ 

لميمػػة الكتػػب اء ىػػذه ار لشػػر التجػػالػػى اؿ ضػػخمة امػػو الخميفػػة انفػػؽ اخػػر ، حيػػث الاد لػػبالامػػف 
ويعػػػد ،  (73)المشػػرؽ ؽاسػػػو الكتػػب فػػي اؾ، قبػػػؿ عػػرض ىػػػذه انػػذانػػدلس الالـ تشػػػيده النمينػػة مػػاو 
ر عمػى اوينو حيث ساء دو اقتنالعمـو و اب اماىتماء الخمفاكنر اهلل مف المستنصر بالحكـ الخميفة ا

كػز ادرة مػف مختمػؼ مر النػالكتػب اء و العممػاهلل فػي طمػب المستنصػر بػالخميفػة ارسػؿ الػده  فاني  و 
، اىضػاف باحتػى لػو كػ ايبخػؿ بنمنيػ لجديػدة والات المؤلفػاء اخر ، وذلؾ لشر الالدوؿ العمـ في ا

لػى اويبعػث  اوينيػاء دو اقتنػاعمػى  العمـو حريصػابػ اف شػغوفالمؤرخػوف عػف ذلػؾ: "كػاحيث ذكػر 
حتػػى  الييػػاجمػػب  انفػػؽ فييػػ اف...ومػػانمالانفػػس ا اترىػػاودف اقيػػعالاف ويبػػذؿ فػػي البمػػدار و اقطػػالا

ء اهلل ميمػة شػر المستنصػر بػالحكـ الخميفة اسند اوقد (78)ئنو"اخز  اقت عنيابيوتو وض اغصت بي
ت النفقػالخميفػة مػف اليػو اجر  ق، فػ(72)ضػي عمػر بػف محمػدالقالى اؽ العر امف  اينتيالكتب ومعا
 (73)ر.الؼ دينائة وعشروف ام

   دي:اقتصالانب الجات عمى النفقا  -ثانيا
 ري(:الجو البة و الصقالرقيق )ارة اتج -8

بػػف حوقػػؿ عػػف ذلػػؾ ار اشػػالـ، حيػػث العػػاد مختمػػؼ بػػال لرقيػػؽ مػػفانػػدلس بجمػػب الاعرفػػت 
فرنجػو وجميقػو ا يلروقػة مػف سػباف الغممػاري و الجػو الرقيػؽ مػف ازىـ ا: "ومف مشػيور جيػ(74)ئالاق
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ء امػػر اف..."، لقػػد حػػرص يالخصػػالبة الصػػقارض مػػف الالبة وجمػػج مػػف عمػػى وجػػو الصػػقالخػػدـ او 
ـ النظػػالػػتخمص مػػف سػػيطرة اخؿ مػػف الػػدالػػرحمف اميػػر عبػػد الانػػدلس منػػذ عيػػد الاميػػة فػػي ابنػػي 

عمػػى  اندلسػػي، فعممػػو الالجػػيش ا التػػي يتكػػوف منيػػا جديػػدة لبربػػر( عمػػى تركيبػػةالعػػرب و القبمػػي )ا
عيػة اجتماطبقػة  ادة عػددىـ فكونػو الػى زيػاد  ذلػؾ ا، (75)ر مػنيـاستكنالالبة و الصقالعبيد اء اشر 
مي، وقػػد تمكػػف بعػػض سػػالالالمشػػرؽ اؾ فػػي اتػػر الاليػػؾ المماطبقػػة  الػػى حػػد مػػانػػدلس تشػػبو الاب
ب اصػػػحاصػػػب  مػػػنيـ ا، ف(76)مػػػويالالحكػػػـ اليػػػة فػػػي اصػػػب عالػػػى منالوصػػػوؿ البة مػػػف الصػػػقا
ف الفتيػا ات منيػاطمػؽ عمػييـ عػدة تسػميات، و المكتبػاب اصػحاء وكػذلؾ ادبػالاسػعة و الو اع الضيا
 ايضػػػا، و (78)لعربيػػػةالمغػػػة اجمػػػتيـ فػػػي علخػػػرس، وذلػػػؾ لاليػػػؾ و المماب ايضػػػا ا، وسػػػمو (77)براكػػػالا
 .( 79)  لصقمبابيب و المجاتسمية  طمؽ عمييـا

 انػدلس حيػث جنػو الالػى اري ودخػوليـ  الجػو البة و الصػقارة افػي تجػ ارز اف لمييػود دور بػاوكػ
عمػػى  البة وعممػػو الصػػقاء الييػػود خصػػالمسػػمميف مػػف ائمػػة، وقػػد تعمػػـ اط احػػاربارة التجػػامػػف ىػػذه 

لعبيد ار اسعاعف ( 88)لقزوينياوقد ذكر  (83)خريف لممنمةالبة ويبقوف الصقاج مف ايحت اء ماخص
عة، ات عمػى غيػر صػنالمنمنػاري الجػو الخػدـ و اندلس مػف الاد ندلس: "يقج في بالالالبة بالصقاو 

 ..".رالؼ دينابؿ عمى حسنيـ ب
لبة، حيػػث الصػػقاء الػػده  فػػي شػػر اخؿ عمػػى نيػػ  و الػػدالػػرحمف اـ بػػف عبػػد اميػػر ىشػػالار اوسػػ
مدينػػة  انية ومنيػػاسػػبالالػػؾ المماع لمػػدف وقػػالاعمػػى  انفػػذىالتػػي العسػػكرية ات لحمػػالاوفػػرت لػػو 

ص مف الخالحرس اء انشالصقمبي، فعمؿ عمى الرقيؽ الكنير مف ا، (83)سترقوا، و (82)نيةالشرطا
 .(84)لبةالصقا

ف معظػـ اف ، وكػالخصػيالبة الصػقاسػتكنر مػف اوؿ مػف الربضي ىو الحكـ امير الاف اوك
رتػو حتػى بمػغ عػددىـ اماعتمد عمػييـ فػي افرن ، فالاد ف يؤتى بيـ مف بالالخصيالرقيؽ اء ىؤال

ب اعمػػى بػػ اصػػاخ اتخػػذ مػػنيـ حرسػػاف، وقػػد اؼ مػػف فرسػػالانػػة ؼ صػػقمبي مػػنيـ نالالاخمسػػة 
يـ مكػر اؽ و ارز اعمػييـ مػف  فػاجزؿ ( ، 85)عمػييـ ائػدائػة مػنيـ قاس عمػى كػؿ ماقصره بقرطبة، وير 

لرىبػػة، امػػنيـ  استشػػعرو الي مػػنيـ و اىػػالارتعػػب الي، فاىػػالاعمػػى  اسػػتعموا لػػييـ، لكػػنيـاحسػػف او 
ني النػػالػػرحمف اميػػر عبػػد الاتبػػج او   ،(86)ؽ عمػػييـانفػػالالتوسػػج بالربضػػي بالحكػػـ اميػػر الاسػػتمر او 
لػذي بمػغ اليػؾ و الممانػو مػف اخو اع حصػص ابتػالبة حيػث الصػقاء انتقػاده فػي اجػدالده و اسة و اسي

لػػػؼ الرصػػيؼ و القصػػػر فػػوؽ اب ارس يحرسػػوف بػػاؼ فػػالانػػػة ؼ مممػػوؾ ونالالاعػػددىـ خمسػػة 
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لمتصػرؼ فػي ا (87)لفتػوحابػو الصػقمبي الفتػى اف يتػزعميـ القصر بقرطبة، وكػاب ارس عمى باح
نيـ وقمػة سػطوتيـ الرحمف ضػعؼ شػامير محمد بف عبد الاية عيد اوفي بد،  (88)لقصراشؤوف 

صػب المنالجػيش و انفػوذىـ سػيطرتيـ عمػى  استردو امير محمد الاخر عيد او اوقوتيـ، لكنيـ في 
لػػث النالػػرحمف الخميفػػة عبػػد البة ذروة نفػػوذىـ وقػػوتيـ فػػي عيػػدي الصػػقاولقػػد بمػػغ ( ، 89)ريػػةادالا
لعسػػػػػكريف وصػػػػػفوة اميػػػػػر البة الصػػػػػقاصػػػػػب  اهلل، حيػػػػػث المستنصػػػػػر بػػػػػالحكػػػػػـ الخميفػػػػػة ابنػػػػػو او 
، (98)يائة وخمسػػوف صػػقمباؼ وسػػبعمالانػػة ء نالالزىػػر ا، وقػػد بمػػغ عػػددىـ فػػي مدينػػة (93)ريػػيفادالا

ت امػ ا: "ولمئالاهلل قالمستنصر بالحكـ الخميفة اة اعمى قوة نفوذىـ بعد وف رياعذ بفاوقد ذكر 
، (92)  يػدييـ"الممؾ باف الب ليـ و اغ ف الاحد شوكة يظنوف او  اكنر جمعالبة الصقاف الحكـ كا
ر امػػوييف وكبػػالاء الخمفػػاء و امػػر الاصػػة بػػيف انػػدلس وخالاد ري فػػي بػػالالجػػو اء اشػػر  ايضػػانتشػػر او 

ؿ، وقػػد اعمػػالامػػف  الخدمػػة وغيرىػػاؿ اعمػػاتػػي يقومػػوف بالاس ، و النػػامػػة اوكػػذلؾ ع لدولػػةاؿ ارجػػ
وفػػي عيػػده  ( ،  93)ةامػػر ا( 6384صػػر )النالخميفػػة اف عػػددىـ قػػد بمػػغ فػػي قصػػر المقػػري ، ار اشػػا
، وفػػي (94)را( دينػػ533-333بػػيف ) اء مػػالبيضػػاريػػة الجاع انػػت تبػػاري، فكالجػػو اختمػػؼ سػػعر ا

 .(95)رالروـ عشريف ديناء احد عظمامر بمغ سعر بنت ابي عالمنصور محمد بف اعيد 
 ر.التجارة و التجا -0
 ا، لكػػف ىػػذاورة ليػػالمجػػاوربيػػة الادوؿ الػػريػػة مػػج ات تجاقػػعال انػػدلس تربطيػػالاد نػػت بػػالاك

ؿ اعمػػػالػػػديني مػػػف جيػػػة و اع الصػػػر ا، وذلػػػؾ بسػػػبب اف ضػػػعيفالطػػػرفيف كػػػاري بػػػيف التجػػػادؿ التبػػػا
دي ( مػف سػج مػيالالتالث ىجػري/ الناقرف )اللمتوسط، في البحر ادلة في عرض المتبالقرصنة ا

لبحػري اطو انشػ اندلسػي لػـ يبػدالاري التجػالعسػكري و البحػري اسطوؿ الاف حركة اخر ، و اجية 
رة نشطو مػج التجاموية بقرطبة، وكذلؾ لـ تكف الالسمطة الى اؿ تقريره الغز ابعد تقديـ يحيى  الا
لػػػى الػػػي يصػػػؿ اني السػػػودالػػػذىب اف امحػػػدودة فكػػػ نػػػتاك المشػػػرؽ لكنيػػػامية فػػػي سػػػالالالػػػدوؿ ا
 .(96)ندلس.الار فيو بامي نـ يتجسالالالمغرب ا

لذيف انية السمطاضر الحو ار عمى التجافديف مف الو اندلس الاموييف بالاء امر الاستقبؿ القد 
مير محمد بػف الاىتـ افقد  (،97)لترفيييابج الطاز بالتي تمتانية و السمطالقصور ات اجيايمبوف ح
مي سػالالالمغػرب ارية مػج دوؿ ات تجاقـ عالاقارجية، و الخارة التجاب اكبير  اماىتمالرحمف اعبد 

 ايايرسموه مف ىد اتيـ عمى مافاف يكنر مف مكاري بينيـ وكالتجادؿ التباصمة اوحرص عمى مو 
لقيمػػة ويزيػػدىـ مػػف ات آفػػالمكاء بتييئػػة الػػوزر ار دولتػػو مػػف اميػػر كبػػالامر ابػػؿ يػػالمقالتحػػؼ، وباو 
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در ومػػػف النػػػاخر و الفػػػاع المتػػػانػػػدلس الالػػػى اؿ ادخػػػار مػػػف التجػػػاء ، وتمكػػػف ىػػػؤالاياليػػػداجػػػور ا
لػػدفج  ابيػػ اف ميتمػػانػػدلس مػػف قبمػػو ، فكػػالالػػى التػػي لػػـ تػػدخؿ المسػػتطرفة الغريبػػة و ات انػػالحيو ا

،  (98)نػػدلسالافػػي  ابػػؿ توفرىػػاي نمػػف مقائج بػػالبضػػالحصػػوؿ عمػػى ىػػذه اجػػؿ الغ كبيػػرة مػػف امبػػ
مي سػالالالمغػرب افػي  ( 99)لبػةاغالاقة مزدىره مج دولة لرحمف عالامير محمد بف عبد الاـ اقاو 
رية، الضػالنسور المسؾ وكذلؾ البة لجمب اغالالى ا، (833)زيالر ارسؿ سفيره محمد بف موسى اف

لبػة مػػف اغالاسػتورد ابػؿ ذلػؾ ازي، ومقالػر اة لسػفيرة افػالمكاجػزؿ عميػو باميػر محمػد و الا افسػر بيػ
جرة الخز لممتالوبر و اجمود و الت و اندلسيالاري الجو ا ايضالبة ، و الصقالخدـ و الرقيؽ و اندلس الا
لمتخصصػػيف فػػي اء وىػػـ العرفػػالػػؾ اف ىنالػػث، كػػالنالػػرحمف الخميفػػة عبػػد ا، وفػػي عيػػد  (838) ابيػػ
  (833)ورةالمجػاد لػبالامػف (  832)طالقمفػاسػمحة و الادرة وكذلؾ النالتحؼ اخرة و الفات المنسوجاء اشر 
ىػػػػ/ 328ىػػػدة مػػػج ممػػػؾ برشػػػمونة فػػػي سػػػنة )اصػػػر معالنالػػػث النالػػػرحمف الخميفػػػة عبػػػد اوعقػػػد ، 

ر برشػمونة مػف دخػوؿ اسػم  لتجػ الدولتيف مماري بيف التجادؿ التبالتي سيمت عممية اـ( و 943
ليـ امػػػػو افظػػػػة عمػػػػى المحالػػػػى ذلػػػؾ افة اضػػػػالتعػػػرض ليػػػػـ، اف ليػػػػـ دوف امػػػػالانػػػدلس وتػػػػوفير الا

رتيـ مف دوف قيػود تفػرض التصرؼ في تجالحرية في اسفنيـ وليـ كؿ  التي تحمميائعيـ اوبض
حػد وىػو الاىػرة يػـو الز افػي قصػر  السػامر جابػي عػالمنصور محمد بف اف اك اولم،  (834)عمييـ
ف اننػاومعػو ( 835) سالنػابػو ا ل اؿ ، وعمػييـ صػار مف بنػي بػرز انة تجقبؿ عميو نالاحتو و ايوـ ر 
ر التجػاعػذر  اذار قعػد عػف سػوقو و التجػالػيس كػؿ  انػموالالػو :"ي الو اعميػو فقػ ار، فػدخمو التجػامف 

لمنصور اؿ"، فسر امو البدر ومف غير رؤوس اب اكيادر اعذر بالفموس، فنحف الرب  باعف طمب 
 .(836)وىـ مسروريف بذلؾ انصرفو ات نـ لصالامر ليـ بابيـ و 

 النتائج
  الكنيػر مػف االمػواؿ خػارج بالدىػـ وخاصػة قاـ امراء االموييف فػي االنػدلس عمػى انفػاؽ

 لكسب والء زعماء البربر، والقضاء عمى حركات التمرد في العدوة المغربية .
  استخدـ االموييف سياسة جديدة في حروبيـ ضد الممالؾ االسػبانية فقػد خصصػوا راتبػا

فضال عػف ذلػؾ كػانوا يػدفعوف االمػواؿ الطػالؽ ‘شيريا لمف يسكف في النغور الشمالية 
 سراح اسراىـ لد  الممالؾ االسبانية .

  حػػػرص االمػػػوييف عمػػػى تعزيػػػز الػػػدور الدبموماسػػػي مػػػج الػػػدوؿ المجػػػاورة ،فقػػػاموا بتكػػػريـ
 السفراء والوفود بيدايا قيمة ونمينة.
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  اىتـ االموييف بالعمـ والتعميـ ، فقاموا باستقداـ بعض العمماء الػى االنػدلس اضػافة الػى
 والنادرة مف المشرؽ . ذلؾ قاموا بشراء الكتب النمينة

  ؿ مويػة  مػف خػالالارجيػة لمدولػة الخات النفقػادة افي زيػ اري دور كبير التجادؿ التبالعب
د ء فػي قصػورىـ مػف بػالامػر الالػذيف يقومػوف بخدمػة اري( الجو البة و الصقالرقيؽ )اء اشر 
 شرؽ. ملاو  يافريقاد ت مف بالانالحيو ات و المنسوجالذىب و اء افرن  .وكذلؾ شر الا

  االحاالت
 

                                                 
ومػوقفيـ مػف فتنػة القػرف الخػامس اليجري/الحػادي عشػرميالدي ، د. ط دار  نػدلسالالبربػر فػي ادر، القاية ، عبد اببو  (8)

   .55، ص ـ (2388ىػ/8432الكتب العممية ،)بيروت ،
 نػدلس،الاح تػافتاريخ اتػ ـ( 977ىػػ/367ابوبكرمحمػد بػف عمػربف عبػد العزيػز ابػراىيـ بػف عيسػى )ت  قوطيػة،البػف ا  (2)

شػياب الػديف  لمقػري،ا؛ 39ص ـ( ،8989ىػػ/8483، دار الكتػب المصػري ،)القػاىرة ، 2االبيػاري، طتحقيؽ :ابػراىيـ 
، دار 8مػف غصػف االنػدلس الرطيػب، تحقيؽ:احسػاف عبػاس ، ط لطيػبانفػ   ـ( ،8638ىػػ/8448احمدبف محمػد )ت

 .38، ص3، جػالصادر)بيروت ، بالت ( 
 .38، ص3لطيب، جػالمقري، نف  ا  (3)
لػذي اعمػى الاشػرس مػف شػبيب ىػو جػدىـ اندلس، ويعػد الاىمت في فت  التي سالعربية ائؿ القباحد  التجيبيف: وىـ ا (4)

مػف  اهلل تمكنػو اميػر عبػد الاليـ، وفي عيد  احصن وكانت يوباني قمعة النالرحمف امير عبد الاسكنيـ اينحدروف منو و 
نتيػى حكميػـ عمػى اعتيـ، و اف يرغميـ عمػى طػالث النالرحمف الخميفة عبد اع استطاء عمى مدينة سرقسطة، و ستيالالا

نتيػى اـ(، وبػذلؾ 8329ىػػ/ 438لحكػـ( فػي سػنة  )اهلل بػف اميـ )عبػد اخر حكػامي بعد قتؿ الجذاود ىف بف امييد سم
، جميػرة اندلس، الاعمى بالالنغر احكميـ في سرقسطة  ئف الرىػا؛ محمػد، مػدحت، 438-433ب ، صانسػالابػف حػـز

ىرة، القػالتوزيج، )المنشر و  انيا، ، ببموم8ئؼ، طالطو المموؾ و امي حتى عصر سالالالفت  اندلس منذ الاسيوف في السيا
   .47ـ  (، ص2388ىػ /8443

ر، تحقيػؽ: عبػد اخبػالار وتنويػج اخبالاترصيج ،  ـ( 988ىػ/  478لعذري)ت انس احمد بف عمر بف ا ئي،لدالابف ا  (5)
 .48، ص ـ( 8965ىػ/  8384مية، ) مدريد ،سالالات اسالدر ا، معيد 8ئي، طاليو العزيز ا

تفقػت عميػو الػذي الحػؽ اـ امػالاف، فكؿ مف خرج عمػى اف ومكاي زمالحؽ في اـ امالارج عمى الخو ارج: ويعني الخو ا  (6)
و فػي عيػد اهلل عنػو( الػب )رضػي ابػي طالمؤمنيف عمى بف امير ارج في عيد الخو اف اء كا، سو ارجاخ اعة ويسمالجما
بيػر النحػؿ، تحقيػؽ: الممػؿ و اـ   ( 8853ىػػ/548لكػريـ بػف بػي بكػر، )تالفت  محمد عبد ابو اني، الشيرستابعيف، التا

تيـ ويالارج وتػػالخػػو امي، ))ا؛ حسػػف، سػػ884، ص8ـ( ، جػػػ 8986ىػػػ  /8437لمشػػرؽ، )بيػػروت ،ار ادر، دانضػػري نػػ
ـ، 2383ىػػ/ 8435سػج، التالمجمػد ا، 4لعػددامية، سػالالات اسػار ردنيػة لمدالا((، مجمػة اف وتفنيػدىالقػر ات ايػلمنحرفة الا

   .68ص
جنػػة، اض مدينػػة قرطانقػػالمتوسػػط، وعمػػرت مػػف البحػػر احؿ اعمػػى سػػ افريقيػػاتػػونس: ىػػي مدينػػة كبيػػرة محدنػػة تقػػج فػػي  (7)

ف الاع وىػي الؼ  ذر احدة وعشروف ا اعياجنة ويحيط بذر التي تبعد ميميف عف قرطايعرؼ ترشيش و  اقديم اسمياف اوك
ف بػف احسػ افتتحيػاب ابػو اخمسػة  اخنػدؽ حصػيف وليػ اـ عمػرو ويػدور حوليػاوتقج عمى سط  جبؿ  وفريقياف احد بمدا
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شػػياب الػػديف ابػػو عبػػد اهلل يػػاقوت بػػف عبػػد اهلل )ت لحمػػوي، ا، انمػػر  اطيبيػػاو  افريقيػػائف اشػػرؼ مػػداف وىػػي مػػف النعمػػا
 .68-63، ص2، جػ ـ(8995ىػ/8485،)بيروت ، ، دار الصادر 8ـ( ، معجـ البمداف ، ط8229ىػ/ 626

نػػت مػػف اـ ،وكايػػاربعػػة ايػػة اوبػػيف بج اوبينيػػ  افريقيػػاؿ المتوسػػط فػػي شػػمالبحػػر ائػػر : ىػػي مدينػػة تقػػج عمػػى ضػػفة الجز ا (8)
ي ، ائػر ىػي لبنػي مزغتػالجز اف الحميػري ذكػر بػا امػاجي ، الصػنياد اد بػف زيػري بػف منػالد بف حمػاد بني خص بالاخو 
 ـ(8494ىػػ/933ابوعبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل بػف عبػد المػنعـ ) لحميػري ،ا؛ 832، ص2ف، جػػالبمدالحموي، معجـ ا
، مؤسسػػػػػػػػػػة الناصػػػػػػػػػػرلمنقافة ، )بيػػػػػػػػػػروت،  2في خبراالقطػػػػػػػػػػار ، تحقيؽ:احسػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػاس ، طر المعطػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػروض ا

 .834، ص8،جػ 5مش ا، ىـ(8983ىػ/8433
ئـ وولػػده القػػاطميػػة فػػي عيػػد محمػػد الفالدولػػة النػػورة ضػػد اليفرنػػي، ىػػو زعػػيـ ابػػو يزيػػد اتي ىػػو الزنػػاد امخمػػد بػػف كيػػد  (9)

 ء وتبعػو خمػؽ كنيػر وتمكػف سػنة الػدمالػذيف يسػتحموف سػفؾ ارية النكالصفرية ائفة الطاف مف المنصور، وكاعيؿ اسما
لػػرحمف الخميفػػة عبػػد امػػدة ادة، وقػػد اجػػة وقػػاف وبالقيػػرو اتػػونس و  اء عمػػى عػػدة مػػدف منيػػسػػتيالالاـ( مػػف 944ىػػػ/ 333)
طميػػة مػػف الفالدولػػة المغػػرب ولػػـ تسػػتطج اطمييف فػػي الفػػاء عمػػى القضػػاح ليػػتمكف مػػف لسػػالاؿ و امو الاصػػر بػػالنالػػث النا
ـ ( 947ىػػ/ 336ء عمػى نورتػو وقتمػو سػنة )القضػاجو، حيث تمكنت مف انت بقبيمة صنياستعاف ابعد  الاء نورتو انيا
فػػي اخبػػار االنػػدلس والمغػػرب ،  لمغػػرباف البيػػا ـ(،8295ىػػػ/695مػػد )تابػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف مح ري،ابػػف عػػذا، 

ئي امر السػػػا ؛893، ص8جػػػػـ( ، 8983ىػػػػ/8433دار النقافػػػة ، )بيػػػروت ،، 3تحقيػػػؽ : كػػػوالف ج ليفػػػي برفسػػػناؿ ، ط
ىػػ 8423لمتحػدة                   )بيػروت ، الجديػد اب الكتػا،  8نػدلس، طالارتيـ في العرب وحضاريخ ات خروف،او 
 .872، ص8، جػ  ـ(2333/ 

لنيضػة ار اندلس ، د.ط ، دالالمغرب و اريخ اتحمد، ادي، العبا؛ 283-282، ص5لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا  (83)
 .  77-76ص،  ت() بيروت ، بال ،لنشر اعة و العربية لمطبا

سػـ بػػف القالػرحمف بػف اهلل بػف محمػػد بػف عبػد اىر بػف عبػد اعيؿ بػف طػاسػػماهلل بػف ابػف عبػد  احمػد بػػف محمػد ،ىػو ا (88)
ىػػػ/  469لحسػػيف )ت اف بػػف خمػػؼ بػػف اف حيػػابػػو مػػرو ا، ف،ابػػف حيػػاهلل عنػػو( ، الصػػديؽ )ضػػي ابػػي بكػػر امحمػػد بػػف 

، المكتبػػػػػػة العصػػػػػػرية ،                  8فػػػػػػي اخبػػػػػػار بمػػػػػػد االنػػػػػػدلس، شػػػػػػرحو: صػػػػػػالح الػػػػػػديف اليػػػػػػواري ، ط لمقتػػػػػػبسا، ـ( 8376
 .79-78، صـ( 2336 ىػ/8426)بيروت ، 

 .83، ص2336لمقتبس، اف، ابف حيا  (82)
 .885ـ، ص8965لمقتبس، اف، ابف حيا  (83)
د حب مصػر وبػالالعبيػدي، صػالميػدي ائـ بػف القػابػف المنصػور المعػز بػف ار بػف المنصػور نػز ابػو اهلل، ىػو العزيز بػا (84)

ىرة، القػػامج اخػػتط جػػاو مػػف اىػػو  ايضػػاـ (، و  975ىػػػ/365لعمػػوييف فػػي سػػنة )افػػة لخالاوؿ مػػف تػػولى المغػػرب، ىػػو ا
، كي،انطػالاـ ( ، 996ىػػ/ 386لشػعر، تػوفي سػنة )ادب و لػال اء ومحبػالػدمايحب سفؾ  ، الاحميم اداجو  اعاف شجاوك

ريخ تحقيػػؽ: عمػػر عبػػد التػػالمعػػروؼ بصػػمو ا  كي،انطػػالاريخ اتػػ  ـ( 8365ىػػػ/  458يحيػػى بػػف سػػعيد بػػف يحيػػى )ت 
لحسػػف عػػز ابػػو ا نيػػر،الابػػف ا؛ 235، ص8جػػػ ـ( 8993ىػػػ  / 8488بمس ، اد .ط ،  جػػروس بػػرس ،)طػػر  ـ ،لسػػالا
ر ا، د 8ضػي ، طالقاهلل اهلل عبػد اء عبػد الفػدابي اريخ، تحقيؽ: التامؿ في الكا،  ـ(8232ىػ/633لديف بف محمد )تا
  .229، ص8لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا؛ 338، ص7، جػ ـ( 8987ىػ/  8437)بيروت  ،لعمميةالكتب ا

،   ـ(2337ىػػػػػ/8428لكتػػػػب لعمميػػػػة،)بيروت،ار اد ،8ط يػػػػة،ادر بوبالقػػػػاتحقيػػػػؽ: عبػػػػد   ،لبربػػػػراخر امجيػػػػوؿ، مفػػػػ (85)
لمطػػرب بػػروض انػػيس ال، ا ـ ( 8326ىػػػ/  726حمػػد بػػف عمػػر )ت اهلل بػػف اعمػػي بػػف عبػػد بػػي زرع،ابػػف ا: 84ص
،  الاوبسػا)             نورنبيرج، ،ارلوس يوحنانشر: ك ،د.ط  س ،اريخ مدينو فالمغرب وتار مموؾ اخباس في القرطا
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صػػري ، الناقصػػى ، تحقيػػؽ: جعفػػر الالمغػػرب ار دوؿ اخبػػال ءاستقصػػالاوي، لسػػالا؛ 58، ص ـ ( 8843ىػػػ /8259
لمغػػػرب اريخ ادي، تػػالعبػػا؛ 88، ص8جػػػ ،ت(ء ، بػػالالبيضػػػار الػػداء ، ) البيضػػالكتػػب ار اصػػري  د.ط ، دالنامحمػػد 

 .94ندلس، صالاو 
طنيـ انػت مػو اوشػعوبيـ كنيػرة وك انػالػديرت بػف جالبربريػة وىػـ مػف ولػد ورسػيؾ بػف اتػة ائػؿ زناحػد  قبابنو دمر، ىػـ  (86)

ومػف بطػوف بنػي دمػر متسػج كنيػر مػف  افريقيػاخػروف خمػو مػف عػرب اف مػنيـ اوكػ اليػابمس وجباجي طػر افي نو  افريقياب
صػة الخاتيف ازوؿ ولفػوره وزنػاعػر  اىمياو ذ افخارديرف بف دمره ولبني دمر سبعو انتف بف و الشعوب وىـ بنو ورنبد بف و ا

بػػف اريخ اتػػ، ـ( 8436ىػػػ/  838لػػديف ) تابػػو زيػػد ولػػي الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف اعبػػد  بػػف خمػػدوف،اؿ، ابنسػػب بنػػو بػػرز 
لـ، ولػػد، السػػا؛ 78، ص7جػػػ  ـ( 8988ىػػػ/  8438) بيػػروت،  ،لفكػػرار ا، د 2ط دة ،اخمػػدوف ، تحقيػػؽ: خميػػؿ شػػح

 .7، ص2ـ(، جػ2382ىػ/8433لعممية ، )بيروت ،الكتب ار ا، د8لية، طليالاليجرة ازيغ و امالاريخ ات
 .78، ص7بف خمدوف، جػاريخ ابف خمدوف، تا  (87)
 .893ـ، ص8965لمقتبس، اف، ابف حيا (88)
نػػدلس، الاد فػػي الجيػػالحػػرب و اة احمػػد، صػػور مػػف حيػػادي، العبػػا؛ 73، ص7بػػف خمػػدوف، جػػػاريخ ابػػف خمػػدوف، تػػا  (89)

 .68-63ص
 .23-87لبربر، صاخر ا؛ مجيوؿ، مف282-288، ص2لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا  (23)
ف احسػالجزيػرة، تحقيػؽ: اىػؿ اسػف الػذخيرة فػي محا، ـ( 8847ىػ/  542ـ )ت الحسف عمي بف بسابو ا ـ ،ابف بسا  (28)

لمسػػػمميف اريخ اتػػػ لعزيػػػز،الـ، عبػػػد ا؛ سػػػ88،  ص ـ(8988ىػػػػ/8429تػػػونس ، -اب ، )ليبيػػػالعربيػػػة لمكتػػػار اس، داعبػػػ
سػكندرية الامعػة ، ) الجاب امؤسسػة شػب ط ، د.  ، فػة بقرطبػةلخالالعربي حتى سقوط الفت  اندلس مف الارىـ في اناو 
 .338-337ص ، ـ(2333ىػ / 8423، 

 .593، ص7ريخ ، جػالتامؿ في الكانير، الابف ا  (22)
                هلل بػػػػػػف سػػػػػػعيدامحمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد  طي،الغرنػػػػػػالخطيػػػػػػب ابػػػػػػف ا؛ 883، ص3لمغػػػػػػرب، جػػػػػػػاف البيػػػػػػاري، ابػػػػػػف عػػػػػػذا (23)

ؿ،                اـ، تحقيػػؽ: ليفػػػي بروفسػػػنسػػػالالاـ مػػػف ممػػوؾ حػػتالالافػػػيمف بويػػج قبػػػؿ  ـعػػالالاؿ اعمػػػا ، ـ( 8372ىػػػ/  767)ت 
نػػػػػدلس، الالبربػػػػػر فػػػػػي ادر، القػػػػػايػػػػػة، عبػػػػػد ا؛ بوب239، صـ( 8956ىػػػػػػ/  8375لمكشػػػػػوؼ ،) بيػػػػػروت ، ار ا، د2ط
 .343ص

حب المقمػديف يعػرؼ )بصػالػرد عمػى اشػير كتبػو فػي الفقو ومف العمـ و اىؿ اىرتي ، ىو مف التالرحمف اسـ بف عبد اق (24)
خػذ عنػو اىرتي وممػف التػاد ابكػر بػف حمػ جمسػاءصب  مػف او ندلس الادخؿ  اوعندم افريقيالبربر في ائؽ( وىو مف الونا

هلل بػػف فتػػوح امحمػػد بػػف فتػػوح بػػف عبػػد ، يدلحميػػالبػػر، ابػػو عمػػر بػػف عبػػد الػػذي رو  عنػػو اسػػـ احمػػد بػػف قالػػد اوىػػو و 
ىرة، القػػػػا)  ،لنشػػػراليؼ و المصػػػرية لمتػػػار انػػػدلس، د.ط ، دالاة لمقتػػػبس فػػػي ذكػػػػر والاجػػػذوة  ،  ـ(8395ىػػػػ/  488)ت

 ـ( 8232ىػػ/ 599حمػد بػف عميػرة)ت احمد بف يحيى بف ابو جعفر ا لضبي،ا؛ 332، ص8جػ، ـ( 8966ىػ/ 8385
لعربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                                          اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكار انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلس، د.ط ، دالاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اؿ اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريخ ر الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمس فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، 
 .853، ص8، جػ ـ( 8967ىػ/ 8386ىرة، القا) 

لسػيطرة عمػى اع مػف اسػتطالػذي اىرت، و افي مدينػة تػ افريقياموي في الالجيش ائد اسي، وىو قالمكناحميد بف يصؿ  (25)
ىػػػػ/  336نػػػدلس فػػي سػػػنة )الالػػػى اوفػػد  اـ  ( وعنػػػدم944ىػػػػ/ 333ف سػػنة )القيػػػرو ا افريقيػػة ومنيػػػالالمػػػدف العديػػد مػػػف ا

رؾ ، ائػري، مبػالجز ا؛ 285، ص2لمغػرب، جػػاف البيػاري، ابػف عػذاه ، صػر وقربػو ووصػمو ووالالنالخميفػة الى اـ( 947
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 8986ىػػ/ 8437ئػرالجز اب، )الوطنيػة لمكتػالمؤسسػة الميمػي، د.ط، الحديث ، تقديـ: محمد القديـ و ائر في الجز اريخ ات
 .843، ص2ـ(، جػ

 .228، ص2لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا  (26)
-755ىػػػ /897-838نػػدلس )الارة فػػي الػػوز اريخ اتػػ ،مةاسػػائي، امر السػػا؛  68، ص2338لمقتػػبس، اف، ابػػف حيػػا  (27)

 .463، ص ـ(2333ىػ / 8423لعممية  )بيروت ، الكتب ار ا، د 8ـ(، ط8492
 .247، ص2لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا  (28)
 .836-834، ص8965لمقتبس، اف، ابف حيا  (29)
)      ؿامو الالػذي خػرج بػاهلل المستنصػر بػالحكػـ العسػكري فػي عيػد ائػد القالجوشػف، ىػو ابػي ادة بػف خمػؼ بػف اعبػ  (33)

حمػد بػف خميػؿ ، احمد بف الجيش ابص الخازف الخالى ا اـ، ليوصميالوزير محمد بف ىشالمرتبطيف با داجنألؽ( ارز الا
 .864لمقتبس، صاف، ابف حيا

 .864، ص2336لمقتبس، اف، ابف حيا  (38)
فػػي  سسػػتقتهلل عنػػو ( ، الػػب )رضػػي ابػػي طالمػػؤمنيف عمػػي بػػف اميػػر الحسػػف سػػبط ارسػػة، ىػػي بطػػف مػػف بنػػي ادالا  (32)

صػمة اس عاصبحت مدينػة فػاـ(، و 793ىػ/ 877لعموي سنة )اهلل ادريس بف عبد اميرىـ ىو اف اقصى، وكالالمغرب ا
ىػػػ/ 373بػف قنػػوف سػػنة ) ـسػػالقابػػف الحسػػف ا ائيػامر اخػػر انتيػت بعػػد مقتػػؿ احيػػث  لدولػػة لػـ تػػدـ طػػويالاليػـ، لكػػف ىػػذه 

 ،لعػػرباب انسػػارب فػػي معرفػة الايػػة ا، ني  ـ( 8488ىػػ/  828حمػػد)ت  احمػػد بػػف عمػي بػػف ا، لقمقشػندياـ ( ، 983
لػة ا؛ كح 867، ص8 ػجػ    ، ـ( 8983ىػ/  8433نييف ،) بيروت، المبناب الكتار اد، 2ط ري،ايبالاىيـ ابر اتحقيؽ: 

 82،ص8ـ(،جػ8994ىػ/8484لة ،)بيروت ،الرسا، مؤسسة 7لحدينة ،طالقديمة و العرب ائؿ ا، عمر ، معجـ قب
لعػدوة  اعمػى  ادمػاق نػةازنربعة مف بني خػزر، ىػو زعػيـ الاحد اوي ، ىو المغر اهلل بف خزر ازيري بف عطية بف عبد   (33)

مر وجرب حروب شديدة العابي المنصور محمد بف اقة بينيـ و لعالاءت اف سالعدوه بف ادر اىػ/  ( ، نـ غ483سنة )
بػف اـ(، 8333ىػػ/ 398لحػروب عػف مقتػؿ زيػري سػنة )اسػفرت ىػذه المغربيػة و ا لعػدوةافي  لمنصورادة الزيري وقابيف 

 .233-232، ص8رتيـ، جػالعرب وحضاريخ اخروف، تائي و امر اسلا؛  43-39، ص7بف خمدوف، جػاريخ اخمدوف، ت
 .72-78، ص7لذخيرة ،جػاـ، ابف بسا  (34)
 . 28لبربر، صاخر امؤلؼ مجيوؿ، مف (35)
 .282، ص2لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا  (36)
 .828لمجموعة، صار اخبا؛مؤلؼ مجيوؿ، 386لمقتبس، مكي، صاف، اف حيا  (37)
س النػػاـ ايػػالممػػوؾ و ار اخبػػاب ارفػػالمسػػير ع افظػػاح اورعػػ اف فقييػػالعػػيش، كػػابػػو الممقػػب اكنػػوف ، و سػػـ بػػف احمػػد بػػف قا (38)

نػدلس، الاميػو باه بني لموال ئالاف ماضؿ وكالفاحمد ادريس باف يعرؼ في بني اوك اداجو  اعالعرب شجائؿ اب قبانساو 
   .253-258، ص8ء ، جػاستقصالاوي، لسالاـ  ( ، 959ىػ/ 348فرن  سنة )الاده ضد افي جي اتوفي شييد

 .253، ص ، جػءاستقصالاوي، لسالا؛ 54لمطرب، صانيس الابي زرع ، ابف ا  (39)
كبيػر يزرعػوف عميػو  ادي ليارة وىي عمى و اور مف حجاسات اميو ذاـ بني اياح: وىي مدينة كبيره ومحدنو اقمعة رب  (43)

ف بػيف قرطبػة وطميطمػة، ارة، وىػي مػف عمػؿ جيػات عمػالقػرة ذالطريػؽ عمػى اجر مرحمػة ات ومتامالحماؽ و اسو الا اوبي
،  ـ( 8993ىػػ/  367لموصػمي )ت اسػـ محمػد بػف حوقػؿ القابػو ا بف حوقؿ،انو، احصف حصيف تقج عمى نير  اولي
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لػروض الحميػري، ا ؛886، ص8جػ ـ( 8938ىػ/ 8356فنست ليدف، ) بيروت ،ادر ار مصارض، د.ط ، دالاصورة 
 .469، ص8ر، جػالمعطا

 .88، ص3لطيب، جػالمقري ، نف  ا  (48)
 .79، ص2لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا؛ 83-74ر، صاخبالائي، ترصيج لدالابف ا  (42)
 .286، ص3لطيب، جػالمقري، نف  ا (43)
 .279، ص2لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا  (44)
)      لترجمػػة    التوزيػج و المنشػر و  اقػر ا،مؤسسػة  8لسػقوط ، طالػى الفػت  انػدلس مػف الاقصػة  غػب،اني، ر السػرجا  (45)

 .279، ص8جػ ، ـ(2388ىػ / 8432ىرة ، القا
لػذي سػيطر عمػى امر، الممنصػور بػف عػ اليػاف مو انػدلس وكػالالمؤيػد باـ الخميفػة ىشػاحب امري ، ىو صػالعاض  او   (46)

، 3لػػػدرر، جػػػػاي، كنػػػز الػػػدوداـ(، 8339ىػػػػ/  433نقمػػػب عميػػػو وقتمػػػو سػػػنة )المؤيػػػد اـ الخميفػػػة ىشػػػاد لكػػػف لػػػبالارة ادا
لمختصػر فػػي ا ـ( 8338ىػػ/732ابػو الفػػداء عمػاد الػديف اسػػماعيؿ بػف عمػر بػف محمػػود)ت ه ،اىنشػاشابػف ؛ 495ص
 . 39، ص2جػ ، المطبعة الحسينية المصرية ، )القاىرة ، بالت( ،8ط لبشر،ار اخبا

بيػػو الحكػػـ عػػف اـ( ورث 8397لحكـ برشػػمونة سػػنة )انفػػرد بػػا، اـ( فػػي فرنسػػ8382لػػث ، ولػػد سػػنة )الناريمونديوريػػد   (47)
لييكػؿ تػوفي سػنة اف احػد فرسػامػو ايػة حجاصػب  فػي نياـ( و 8887سػنة ) انياـ( وسرد8888لو( سنة )اطعتي )ببسامق
نيػػػػػة ، الرحما، مطبعػػػػػة  8ندلسػػػػػية ، طالار انػػػػػالار و اخبػػػػػااللسندسػػػػػية فػػػػػي الحمػػػػػؿ اف ،شػػػػػكيب ، رسػػػػػالاـ( ، 8838)
  .227، ص 2،جػ ـ(8538/ىػ 8355ىرة،القا)

 94، ص 3لمغرب ، جػاف البياري ، ابف عذا  (48)
لرحمف وذلؾ لتوطيد اموي عبد الامير الالى ارة ارسؿ سفالذي ا سطنطينيةلقاتوفمس بف نوفمس بف توفيد ، ىو ممؾ   (49)

 .66، ص4بف خمدوف، جػاريخ ابف خمدوف، تالبمديف، اسية بيف الدبمومات اقلعالا
صمو انقو، و الو وظرفو وتاؿ لجمالغز ائؿ ولقب بالى بكر بف و البكري نسبو الحكـ ابف  ابو زكرياؿ،  ىو اغز يحيى بف  (53)

يجيػػد  ارعػػاف بالفمسػػفة وكػػالفمػػؾ و افػػي  المػػاع ايضػػاف ا، وكػػجػػزال اعر اف شػػانػػدلس، وكػػالاف تقػػج جنػػوب امػػف مدينػػة جيػػ
لزندقػة، تػوفي سػنة اعميػو ورمػوه ب احتػى سػخطو ء التعػرض لمفقيػاف كنيػر الممؾ فكاط بال في لسيـالمموؾ ومجاب اخط
ر المننػػػى، دالمػػػؤلفيف، د.ط، مكتبػػػة ا، عمػػػر، معجػػػـ ا؛ رضػػػ 888لمقتػػػبس، صالحميػػػدي، جػػػذوة اـ( ، 864ىػػػػ/253)
 .385لمسمميف، صاريخ العزيز، تالـ، عبد ا؛ س 893، ص83ت(، جػلعربي، )بيروت، بالاث التر اء احيا

 .346، ص8، جػالطيب لمقري، نف ا؛ 866، ص4ػبف خمدوف، جاريخ ابف خمدوف، تا  (58)
،                            فيػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر النقار الػػػػػػػػدا،  8مي ، طسػػػػػػػػالالالعصػػػػػػػػر ارجيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الخات اقػػػػػػػػلعالا خالػػػػػػػػد ، سػػػػػػػػمي،القا  (52)

 .73ص، ـ(2383ىػ/8434ىرة ، القا)
ـ( ،  8993ىػػػ/ 8484ض ،الريػػالتوبػػة  )ا، مكتبػػة 8لبيزنطيػػة، طالػػدوؿ الػػى امية سػػالالات ار السػػفاف، الرحيمػي، سػػميما (53)

 .856، ص8جػ
 .363، ص8لطيب، جػالمقري، نف  ا (54)
ـ( ، 927-ـ935ىػػ/ 384 -ىػػ293وؿ )الانشػو بػف غريسػية الممػؾ سالبشػكنس زوجػة اننير،ىي ممكػة اطوطو بنت  (55)

بػف خمػدوف، اريخ اخمػدوف، تػبػف اغريسية  ،   ابنيانت وصية عمى اوك اة زوجيابعد وف ار افامر مممكة نالتي تولت او 
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، ـ(8997ىػػ/8487ىرة ، القػ)ا ،، مكتبػة الخػانجي 4االنػدلس ، ط ـ فػيسػالالادولة  محمد، ف،ا؛ عن882، ص4جػ
  432، ص2جػ

نػػدلس ، ترجمػػة: حسػػيف حبشػػي، الالمسػػمموف فػػي ا،  رينيػػارت ؛  دوزي،366-365، ص8لطيػػب، جػػػالمقػػري، نفػػ  ا (56)
ريخ احمػػػػد، تػػػػادي، العبػػػػا؛ 54 -53، ص2جػػػػػـ(.8995ىػػػػػ/ 8485ىرة، القػػػػا) ، بامػػػػة لمكتػػػػالعالمصػػػػرية الييئػػػػة ا، 8ط
 .483ندلسي، صالاسي و العبا
، 4ىو القومس االكبر لمنصار  في مدينة جميقية ، ابف خمدوف ، تاريخ ابف خمدوف ، جػ، بالشؾ  لذريؽ بف (57)

 .385، ص8لطيب ، جػانف  ؛ المقري ، 884ص
  .385، ص8لطيب، جػالمقري، نف  ا؛ 887، ص 4بف خمدوف، جػاريخ ابف خمدوف، تا (58)
سػػتمرت اسػػس دولػة بنػػي زوف فامي و سػػالالالمغػرب ابمس فػػي اسػػتولى عمػػى طػر اتي، الزنػافمفػؿ بػػف سػعيد بػػف خػػزروف  (59)

دب، الارب فػي فنػوف الايػة النػويري، نياـ( ، 8339ىػػ/ 433ليجري توفي سػنة )امس الخالقرف ادولتو حتى منتصؼ 
 8362ىػػ/  764)ت                     هللابيؾ بػف عبػد الديف خميؿ بف اح صاللصفدي ، ا؛ 836-834، ص4جػ
ىػػػ/  8423)بيػػروت ،  ثالتػػر اء احيػػالار اؤوط وتركػػي مصػػطفى، د.ط ، دارنػػالاحمػػد ات ، تحقيػػؽ: الوفيػػافي بالػو ا،  ـ(

ىرة ، القػارؼ ، )المعػار اد.ط ، دىمي ، الجػالعصػر العربي ادب الاريخ ات؛ ضيؼ، شوقي، 839، ص5جػ، ـ(2333
 .38، ص9، جػت(بال

 .58، ص3لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا  (63)
-73ص،  ـ(8998ىػػػػ/8488ىرة ، القػػالعربػػي ،)الفكػػر ار اد ،8تػػاريخ التعمػػيـ فػػي االنػػدلس، ط، محمػػد عيسػػى،   (68)

288. 
نو ومذىبػو فػي شػعره ولػي احة فػي لسػالفصالعربية ومف ذوي المغة العمـ باىؿ اف مف الجزيري، كاص  اس بف ناعب  (62)

د المشػرؽ نػـ عػالعمػـ مػف اخػذ المعمػـ وقػد  اؽ طمبػالعػر از و الحجالى مصر و اء نـ رحؿ الخضر الجزيرة اء شذونو و القضا
ىػػػ/  433هلل بػف محمػد بػف يوسػؼ)ت الوليػد عبػد ابػو الفرضػي، ابػف اـ ( ،  844ىػػ/ 233نػدلس، تػوفي سػنة )الالػى ا

نجي ،) الخػامكتبػو  2ط لحسػيني،ار العطػانػدلس، نشػره و صػححو: عػزت الالعمـ باة الرو اء و العمماريخ ات،  ـ( 8383
لسػػػػيوطي، ا؛   368، ص86جػػػػػ ت ،الوفيػػػػافي بالػػػػو الصػػػػفدي ، ا؛  864، ص8، جػػػػػـ( 8988ىػػػػػ/  8438ىرة ، القػػػػا

، تحقيػػؽ: محمػػد امعجػػـ ،  ـ( 8535ىػػػ/  988لػػديف)ت اؿ بػػي بكػػر جػػالالرحمف بػػف اعبػػد ، 8ده ، طاىيـ عيػػابػػر العمػػـو
 .28، ص2، جػـ( 2334ىػ/ 8424ىرة، القا) ،بادالامكتبو 

بػػو المغػػوييف، تحقيػػؽ: محمػػد النحػػوييف و ات اطبقػػ، ـ( 989ىػػػ/   379لحسػػف )ت ابػػو بكػػر محمػػد بػػف ا لزبيػػدي،ا  (63)
 .269، ص ( تىرة ، بالالقا)  ،رؼالمعار اىيـ، دابر الفضؿ ا

 .268لمغوييف، صالنحوييف و ات الزبيدي، طبقا؛ 23، ص8978لمقتبس، اف، ابف حيا  (64)
حظ، الجػاء مػنيـ العمـ مف عدة عممػاخذ اصؿ الادي ابغد اضياوري اديباد اني كالشيباىيـ ، بف محمد ابر اليسر ابو ا  (65)

ـ(، 988ىػػ/ 298دب(، تػوفي سػنة )الاليد ، قطب اج اطمييف، مف كتبو )سر اغمب نـ لمفالاء بني انشالاف اس ديو اتر 
لسػتة ، الكتػب ات ممف لـ يقج في النقاـ  ( ، 8474ىػ/  879)ت ابغ اسـ بف قطمو الديف قاء زيف الفدابو السودوني، ا
 لزركمػػي،ا؛  243، ص 2ـ( ، جػػػ2388ىػػػ/ 8432ء، امية ، )صػػنعسػػالالات اسػػالدر اف لمبحػػوث و النعمػػا،  مركػػز 8ط

يػػيف ، لعمػػـ لممالار ا، د 5لمستشػػرقيف  طالمسػػتعربيف و العػػرب و اء مػػف النسػػاؿ و الرجػػاشػػير جـ الاموس تػػر اـ ، قػػعػػالالا
 .83، ص8، جػ ـ(2332ىػ/ 8424)بيروت ، 
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 .834، ص3لطيب، جػالمقري، نف  ا  (66)
ب فػي الػؾ، لػو كتػاحفظيػـ لممػذىب مالكية في مصر و الماؽ كبير اسحا ابالذي يكنى اف، و اسـ بف شعبالقامحمد بف  (67)

ض بػػف اضػػي عيػالقالفضػؿ ابػو ا يػػاض،ـ( ، ع966ىػػ/ 355لكػريـ، تػػوفي سػنة )اف القػػر اـ احكػاخػػر فػي اب اوكتػلفقػو ا
لو ا، مطبعػو فضػ8ب، طاعػر احمػد الؾ، تحقيؽ: سعيد المسارؾ وتقريب المداترتيب ،  ـ( 8849ىػ/  544موسى )ت 

 .275-274، ص5،جػ ـ( 8983ىػ /8434ء، البيضار الدالمغرب ، )المحمدية ا
ص العػاعمػرو بػف  فط الالقسػطالشػرقي وسػميت بالي الشػمالنيػؿ فػي طرفػو احؿ اط: ىي مدينة تقػج عمػى سػالفسطا  (68)

رة فسػيحة العمػاية في الخيمة حيف دخؿ مصر، وىي مدينة كبير غاي اطو اف ضرب بقسطلعرب وقيؿ الازؿ اخط من
لحميػػري، ا، انػػـ ينعطػؼ غربيػػ از جنوبيػػافيجتػ ارضػػياعمػى النيػػؿ مػػف اسػػخ وغيػر انػػة فر نال اؽ، طوليػاسػػو الات و الطرقػا
 .442-448ر، صالمعطالروض ا

 .275، ص5رؾ، جػالمداض، ترتيب ابف عيا  (69)
 ـ(8249ىػ/ 746حد بف عمي)ت الو الديف عبد امحي كشي، المر ا؛ 88، ص8لممتمس، جػالضبي، بغية ا  (73)
ط  ري،اليػو الػديف اح تحقيؽ: صال ،لموحديفاخر عصر الى اندلس الالمغرب مف لدف فت  ار اخبالمعجب في تمخيص ا

؛ 888، ص4بػػػف خمػػػدوف، جػػػػاريخ ابػػػف خمػػػدوف، تػػػا؛ 876، صـ(2336ىػػػػ/ 8426، العصػػػرية ،) صػػػيدالمكتبػػػة ا،8
 .386، ص8لطيب، جػالمقري، نف  ا

ر اد ،2ء، حقيػؽ: حسػيف مػؤنس ،طالسػير الحمػة ا،  ـ(8263ىػػ/658بػي بكػر)تاهلل بػف امحمد بف عبد ر، ابالابف ا  (78)
 .238-233، ص8، جػـ(8985ىػ / 8435ىرة،القارؼ )المعا

ىره انػت ظػابف سنبؾ، وسػمي بػذلؾ لسػمرة كالذي يعرؼ بالبجمي، و اسـ القابو الد اىيـ بف خابر اعمر بف محمد  بف   (72)
لحكػـ اسػتخمؼ عمػى اء و العممػالكنيػر يػف مػف اف نقػو وسػمج مػف اـ ( ، وكػ933ىػػ/    298د سػنة )اعميو، ولد في بغد

بػػو بكػػر ا ،ديالبغػػدالخطيػػب ابػػف اـ( ،986ىػػػ/  376ء تػػوفي سػػنة )الخمفػػار احػػريـ د ايضػػاء(، و انػػلنالالسػػوؽ )سػػوؽ ا
، 8ط در،القػاد وذيولػو، تحقيػؽ: مصػطفى عبػد اريخ بغػدات،  ـ( 8383ىػ/  473حمد )تابت بف احمد بف عمي بف نا
 .268-263، ص88، جػ ـ(8996ىػ/  8487لعممية، ) بيروت ، الكتب ار اد

دي ، د.ط دي عشػر مػيالالحاليجري ، امس الخالقرف اية الى نيالفت  اندلس مف الاة القضاريخ ات ،محمد ؼ ،خال  (73)
 .338-333، ص ـ(8992ىػ / 8482ىرة ، القالحدينة، )العربية المؤسسة ا ،

 .883، ص8رض، جػالابف حوقؿ، صورة ا  (74)
 .59ـ(، ص2385ىػ  /8436ف، التوزيج، )عمادرية  لمنشر و الجناندلس، د.ط ، الارة اؼ ، حضالرحمف ، نو اعبد  (75)
 .885ـ( ، ص8994ـ/ 8485ىرة ، القاب، )الكتار الشروؽ، د.ط ، داخروف، موسوعة المعمـ ، و ا  (76)
 8نػػدلس ،طالامػػوييف ورسػػوميـ فػػي الانظػػـ حكػػـ لـ، الخمػػؼ ، سػػا؛  223، ص2لمغػػرب، جػػػاف البيػػاري، ابػػف عػػذا  (77)

 .493، ص2، جػ ـ(2333ىػ / 8424لمنورة ، المدينة امية ، )سالالامعة الجالعممي بالبحث ادة ا،عم
 .342، ص8لطيب، جػالمقري، نف  ا  (78)
 .882، ص5لذخيرة، جػاـ، ابف بسا  (79)
 .845، ص8لطيب، جػالمقري، نف  ا؛ 883، ص8رض،جػالابف حوقؿ، صورة ا  (83)
د.ط ، دار الصػػػػػادر،                 د،العبػػػػػار اخبػػػػػاد و لػػػػػبالار انػػػػػا،  ـ( 8283ىػػػػػػ/ 682زكريػػػػػا محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػود ) لقزوينػػػػػي،ا (88)

 .338ص،8)بيروت، بالت ( جػ
 82.صابقاس التي تـ ذكرىانية و السردا المقصود بيانية: و الشرطا  (82)
لؾ المسػػػالبكػػػري، الػػػدويرة ، اتقػػػج عمػػػى نيػػر  سػػتورقةانػػػدلس، وتعػػػرؼ الاحػػد  مػػػدف كػػػورة جميقػػة باسػػػترقو: وىػػػي ا  (83)

 .898، ص2لؾ، جػالمماو 
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 .493، ص2موييف ، جػالالـ، نظـ حكـ الخمؼ، سا  (84)
 .253-249، ص8ـ ، جػسالالاف، دولة ا؛ عن 825، ص8ندلس، جػالاد مجيوؿ، ذكر  بال   (85)
 .865ـ، ص2333لمقتبس، اف، ابف حيا  (86)
زرة طػػروب القصػر بمػؤ اعظـ نفػػوذ باف يتمتػج بػاص وكػػالخػالقصػر اف الفتيػالمتصػرؼ زعػػيـ الفتػوح: ىػػو نصػر ابػو ا  (87)

دمػػة خلم الػػذيف حشػػدو ار احػػر الاء ابنػػاصػػمو مػػف اف اء، وكػػالػػذكاؿ و الجمػػاشػػتير باوسػػط، الالػػرحمف اميػػر عبػػد الاريػػة اج
لدولػة اؿ اعظـ رجػاصب  مف المولديف مف مدينة قرمونو، وصعد نجمة حتى الذمة اىؿ الده مف اف و القصر وكاخؿ اد
بػف ار ودرىػـ(، اؼ دينػالانيػة اني قػبض عميػو وسػجنو ووجػد عنػده )نمالنػالػرحمف اميػر عبػد الانػدلس، لكػف الامويػة بالا

 .277، ص8ـ، جػسالالاف، دولة ا؛ عن857، ص8لمقتبس، جػاف، احي
 .297ـ، ص2333لمقتبس، اف، ابف حيا  (88)
 .89ندلس، صالاريخ ابف قوطية، تا  (89)
 837ر مجموعة، صاخبا؛ مجيوؿ، 77-76، ص8965لمقتبس، اف، ابف حيا  (93)
  .232، ص2لمغرب، جػاف  البياري، ابف عذا  (98)
 .259، ص2لمغرب، جػاف البياري، ابف عذا   (92)
 .567لطيب، صالمقري، نفس  ا  (93)
 .334لمقتبس، صالحميدي، جذوة ا  (94)
 .84لمعجب ، صاكشي، المر ا  (95)
دي عشػػػػر الحػػػاشػػػر و العاليجػػػػرييف و امس الخػػػابػػػج و الر القػػػػرنيف اؿ نػػػدلس حػػػالالاري بالتجػػػػاط النشػػػابػػػ ، ار  ،رمضػػػاف  (96)

ـ، 2338ف، امعػػػػة وىػػػػر امية، جسػػػػالالارة الحضػػػانية و انسػػػػالالعمػػػػـو اجسػػػػتيرغير منشػػػورة ،  كميػػػػة الة مادي، رسػػػػلمػػػيالا
 .29-28ص

 .62، ص8ندلس جػالاريخ ات حث فيات ومباساحمد، در اىري، الطا؛ 58لذخير ، صاـ، ابف بسا  (97)
 .276ـ ، ص8973لمقتبس، اف، ابف حيا  (98)
بتنػػى اـ ( ، و 833ىػػػ/  884غمػػب سػػنة )الاوؿ بػػف الاىيـ ابػػر امي عمػػى يػػد سػػالالالمغػػرب ات فػػي البػػة: نشػػاغالادولػػة  (99)

( 84شػػير و)ا( سػػنة وخمسػػة 882فريقيػػة )افػػي  اسػػتمرت مػػدة حكميػػالػػو، و  اتخػػذه مقػػر اف و القيػػرو اسػػية قػػرب العباقصػػر 
، و  بػف ا؛ 93-92، ص8رب ، جػػالاية القمقشندي ، نياـ ( ، 939ىػ/ 297طمييف سنة )الفالعبيديف انقضت عمى ايـو

لعمميػة ، )بيػروت الكتػب ار اط ، د لي ، د.المجيػد خيػالكية ، تعميػؽ: عبدالمات الزكية في طبقالنور اشجرة  مخموؼ ،
 .56، ص3جػـ، عالالالزركمي، ا؛ 849، ص2، جػ ت(، بال

ريخ عصػر ابػو تػاشػتيرت فػي كتالتػي ازي الػر اسػرة اف ىػو جػد ايػر الري في ازي ، ىو مف مدينة الر امحمد بف موسى  (833)
لمشػرؽ، اع اوضػالتجسػس عػف انػدلس وعمػؿ لديػو فػي الامير محمػد بالاتصؿ با، امشرقي اجر اف تاموية، وكالافة لخالا
 .223، ص8لعرب، جػاريخ اخروف ، تائي ، و امر الساـ(، 886ىػ/ 273ريخ( توفي سنة )التات في ايالر اب )الؼ كتاو 

فػػػػػػػػت ،                                              ارجيػػػػػػػػة ،د.ط ، مكتبػػػػػػػػة سػػػػػػػػعيد ر الخاسػػػػػػػػتيـ اىػػػػػػػػػ( سي296 -884لبػػػػػػػػة : )اغالاعيؿ ،محمػػػػػػػػود ، اسػػػػػػػػما  (838)
 868ـ(،ص8972ىػ/ 8398ىرة، القا)

مية سػيمونو التغير، وىػي لغػة شػانحػدؽ بػالخيوط و الجػدد بػالسػفف اد دروز الكسػر، ىػو سػاط بالجمفاط: ويعني القمفا  (832)
 .893، ص89لعروس، جػاج الزبيدي، تالجيـ، اؼ بدؿ القاط بالقمفا
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 .876، ص8979لمقتبس، اف، ابف حيا  (833)
لتربيػة، افػة، كميػة لخالارة و امػالانية عمػى عصػري اسػبالالػؾ الممانػدلس و الاريػة بػيف التجات اقػلعالاـ، حػالالنقيب، ا  (834)

 .26ـ، ص2338بعة، الر السنة ا، 88لعددا، 4لموصؿ، مجمدامعة اج
بػػي المنصػػور محمػػد بػػف الخميفػػة الػػذي كسػػب ود اؿ البربػػر مػػف بنػػي يػػرز ائػػؿ اء قباحػػد زعمػػاس، ىػػو النػػابػػو ال  اصػػ (835)

 .488-487ص، 8لطيب، جػالمقري، نف  ا، ايالعطاغدؽ عميو بامر فاع
لمننػورة فػي ات الزىػر ا،  ـ (84ىػػ/ ؽ8ء محمػد )ت ؽ لعػالابػي اسػـ بػف محمػد بػف القابػو ا، ممي، العػاؾ ،ابف سما  (836)

) مدريػد      مية ،سػالالات اسػالمصػري لمدر المعيػد ا 8وتحقيػؽ: محمػود عمػي مكػي، ط ة، ترجمنورةقلمار اخبالانكت 
 .74-73، صـ(  8988ىػ  8434
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