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     يف األندلس اإلداري والعسكري والفكريدورها آل شهيد و أسرة     
 بشري صباح عواد الدليميم.م.          اجلغيفي      مظهر عبد ا.م.د.

 املديرية العامة لرتبية االنبار            الرتبية للعلوم كلية  -جامعة األنبار
      نسانية   اإل                                 

 املستخلص

تناول البحث دراسة تاريخ أسرة من األسر األندلسية المشهورة التي ظهرت في      
بالد األندلس ، ولعبت دورًا مهمًا في األحداث التي شهدتها في تلك الحقبة ، وقد عنونا هذه 

م بحث الدراسة بــ ) أسرة آل شهيد ودورها اإلداري والعسكري والفكري في بالد األندلس ( ، إذ ت
أبرز األدوار التي لعبتها تلك األسرة وهي الدور اإلداري والعسكري والفكري ، حيث تبوء 
رجاالت هذه األسرة مناصب إدارية وعسكرية مهمة في بالد األندلس وكان لها أيضًا دور 

 فكري مهم من خالل النتاجات الفكرية التي خلفها رجال تلك األسرة .
أربعة مباحث وخاتمة ، تناول المبحث األول سيرة أسرة قسم البحث إلى مقدمة و      

آل شهيد ، من حيث نسبهم ونشأتهم وصفاتهم وأخالقهم ، وتطرق المبحث الثاني إلى دورهم 
اإلداري ، في حين عالج المبحث الثالث دورهم العسكري ، وجاء المبحث الرابع ليوضح دور 

 أبرز النتائج التي توصل إليها البحث . أسرة آل شهيد الفكري ، وختم البحث بخاتمة تضمنت
Abstract 

 The research tackles the history of one of the Andalusian famous families which 
appeared in Andalusia and played an important role in the events that took place 
in that era . Therefore, the research is entitled as The Family of Al-Shaheed and 
Its Administrative, Military and Intellectual Roles in Andalusia . It has thus 
observed the most prominent Administrative, Military and Intellectual roles played 
by this family . The members of this family occupied important administrative and 
military positions in Andalusia . The family had presented an important intellectual 
role through the intellectual productions left behind by the men of the family        
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The research is divided into an introduction, four sections, and a conclusion . The 
first sections deals with the biography of Al-Shaheed family, in terms of their 
ancestry, origin, characteristics and morals . The second focuses on their 
administrative role, while the third section highlights their military role . The fourth 
section clarifies the intellectual role of the family . The research is ended with a 
conclusion which included the most important findings of the research .              

                                                                                    
 املقدمة

له وصحابته آوعلى  صلى هللا عليه وسلمالسالم على رسول هللا محمد الصالة و و  بسم هللا     
 بعد : ،لى يوم الدين إومن دعا بدعوته  أجمعين

في المجتمع  وإسهاماتهاالعلمية والوقوف على انجازاتها  األسرعد دراسة تاريخ فت   
انجازات كبيرة ومهمة  األسرفت تلك ، إذ خل   اإلسالمييخ من الموضوعات المهمة في التار 

أسرة  األسر، ولعل من بين تلك  األصعدةآنذاك وعلى مختلف  اإلسالميرت في المجتمع أث  
 ةاإلداري أدوارهموكشف  األسرةهذه الدراسة في و  ، فقد تم البحث األندلسآل شهيد في بالد 

 سرة من خاللالكبير الذي لعبته تلك األ الدور يضاحوإ,  األندلس بالد في ةالفكريو  ةالعسكريو 
بنحو  ندلساألبالد  على ثر البارزكان لها األ لمهمة التيالكثير من الشخصيات ا ابهانجإ

 . بنحو عام لة العربية اإلسالمية في األندلسوعلى الدو  خاص
كاتهم في مشار  برازونتيجة للدور المهم الذي لعبته أسرة آل شهيد في األندلس وضرورة إ   

تناولت دراستهم والبحث في في المجتمع من جهة وعدم وجود دراسة علمية  الحياة العامة
من جهة أخرى كان اختيار الموضوع الذي جاء  إسهاماتهم اإلدارية والعسكرية والفكرية

 . موسومًا بــــ ) أسرة آل شهيد ودورها اإلداري والعسكري والفكري في بالد األندلس (
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج العلمي في تحليل الروايات التاريخية ومحاولة         

جل االقتراب من الحقيقة التاريخية , أالموثوق بها من صحة و  األكثرلى الروايات إالوصول 
 وفهم موضوعات البحث .

رة آل شهيد قسم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة ، تناول المبحث األول سيرة أس    
وأخالقهم ، وتطرق المبحث الثاني إلى  ، من حيث نسبهم ونشأتهم وصفاتهم 
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دورهم اإلداري ، في حين عالج المبحث الثالث دورهم العسكري ، وجاء المبحث الرابع ليوضح 
دور أسرة آل شهيد الفكري ، وختم البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصل إليها 

 المراجع .در و وثبت بالمصاالبحث 
ذلك التماسًا لألعذار , لعل  وليسمشاكل , خلو انجاز هذا البحث من صعوبات و وال ي    
التهم حدة منها , و التي لعبتها كل وا األدوارسر و مصادر التي تكلمت عن تلك األبرزها قلة الأ

  التي ألصقت بكثير منهم , واختفاء بعض من انجازاتهم في جميع الميادين . 
وضرورة إبراز ترى النور  أنوعلى الرغم من ذلك كان ال بد لدراسات من هذا النوع      

االنجازات واإلسهامات التي خلفتها األسر العلمية في بالد األندلس ، وجاء البحث كمحاولة 
جادة لتسليط الضوء على مثل هكذا دراسات ، ومهما كانت النتائج فهي محاولة علمية تصب 

إلسالمي في بالد األندلس ذلك التاريخ المشرق والناصع الذي بني بجهود في خدمة تاريخنا ا
 أبنائها المخلصين . 

  الشخصية وصفاتهم العامة سريتهم:  األولاملبحث 
 نسبهم ونشأتهم :  –أ 

من ولد  (2)رأس هذه األسرة في األندلس (1)جعيبن شهيد األششهيد بن عيسى  يعد     
وهذا الوضاح ،  (4()3)الضحاك بن قيس الفهري يوم مرج راهط الوضاح بن رزاح الذي كان مع

شجع ، من قيس أليه ينتسبون ، فبنو وضاح من إ، و  (5)هل مرسيةأ هو جد بني وضاح من 
 .  (6)ن  عليه مروان بن الحكمعيالن بن مضر ، وقد اسر الوضاح بن رزاح في يوم المرج وم  

تعاقب آل شهيد  ،لسية في عصر سيادة قرطبة كبر األسر األندأأسرة آل شهيد من تعد و      
دارة والوزارة مة في الدولة كالخطط والوظائف اإلدارية من الحجابة واإلهمعلى المناصب ال

ن أول من سمي بذي , أ (7)موية باألندلسادة الجيوش إلى انقراض الدولة األوالكتابة وقي
 .  (8)آل شهيد حد أبناء أسرةأ الوزارتين

 خالقهم : صفاتهم وا –ب 
بمظاهر الصبوة والفتوة ، والشغف بمالعب الحسن والجمال ، وقد  اتصف آل شهيد     

في  بنسبه يعتز (10), فكان ابن شهيد (9)ظفروا بالجاه والمال والملك ولهم من الحسب المشهور
 )جداده ، ويقول مخاطبًا نفسه : ألى أسرة آل شهيد ومجد إكثر األحيان ويتفاخر في انتسابه أ
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شجع في العال ، ومن شهد في الذرى ، وللخالق في ألست من أكارم ! ثكلتك المكارم يا ابن األ
، وهو ما يدل على المنزلة الرفيعة التي  (11)(صدرك حكمة ، وللرزق في حجرك نعمة 

 . حضيت بها أسرة آل شهيد في األندلس
 املبحث الثاني : دورهم اإلداري  

خالل عهدي االمارة  موية في األندلسبير في الدولة األكان ألسرة آل شهيد دور ك     
وهو عيسى بن دارة دولتهم ، فكان لوجود حاجب رشيد إوقد تأثرت بوجودهم في  والخالفة

كان على  إذول من عهده باالنضباط والحزم ، إدارته في النصف األوالذي امتازت  (12)شهيد
وسط في عدة مير عبد الرحمن األعمله األ، بعد أن است (13)داريةبير من الكفاءة اإلمستوى ك

واله النظر في المظالم وتنفيذ ، ثم قلده منصب الوزارة ، و  (14)فواله خطة الخيل، خطط 
واستمر  ،م 833/هـ218واله الحجابة سنة  إلى أن (15)أهل االندلسحكام على طبقات األ

, فأمضاه عليها  م857/هـ243من بن الحكم سنة األمير عبد الرح ين توفألى إعليها حاجبًا 
, وذكر ابن  (16)في واليته في الدولتين عشرين سنةابنه محمد بن عبد الرحمن واستكمل 

 .  (كثر مطاعًا أباألندلس أكرم منه عناية و  أميةلم يخدم بني  )نه أ (17)القوطية
ن مير محمد بن عبد الرحمن نظامًا جديدًا للوزارة , يمتاز فيه الوزير بنوع موضع األ     

عالهم في الجلوس على كراسيهم في أ التعظيم ، وقدم الوزراء الشاميين على الوزراء البلديين و 
ه عيسى بن شهيد ومعظم الوزراء الذين كانوا محمد حاجب ابي قر األميرأبيت الوزارة ، وقد 

ثرهم لديه آوزراء األمير محمد و  جل  أ، وكان أمية بن عيسى بن شهيد  (18)أبيهيتولون خدمة 
 .  (19)سرة في الخالفةاأل خلصهم بخدمته ، مما زاد من مكانة هذهوأ

آل شهيد ، حيث  خر على أسرةبن عبد الحكم اعتمد هو اآل هللا بن محمد عبد امارةوفي     
من بن شهيد الذي سار على خطى أبيه محمد في االعتماد عبد الرح كان من بين حجابه

عبد الملك بن  مد بن عبد الحكم كان من كت ابهن محيضًا في خالفة المنذر بأو ،  (20)عليهم
 . (21)بن شهيد الرحمن بن أمية عبد ههللا بن أمية بن شهيد ، ومن حجاب عبد
 ةعلى خزانفي عهد الخالفة قلد الخليفة عبد الرحمن الناصر خالد بن أمية بن شهيد و       

 . (23)م929/هـ317ة اال انه أعادها اليها سن ثم عزل عنها ، (22)م928/هـ316سنة المال 
هد الخليفة الناصر دارية في عالمناصب اإل استمرت أسرة آل شهيد تتولى  
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 .  (24)الملك بن عمر بن شهيد الوزارة ولي الخليفة الناصر عبد  م929/هـ317، ففي سنة 
( على بعض الوزراء والحجاب في في عهد الخليفة الناصر لقب )ذو الوزارتين وأطلق      

أبو الملك بن عمر بن محمد بن شهيد  حمد عبدأطلقه الناصر على وزيره أ، فقد  ندلسبالد األ
تصرف له في والية الكور هو أول من سمي بـ ذي الوزارتين و ، و م 929/هـ317عامر سنة 

 .  (25)والوزارة
يضًا أكبيرة في خالفة الناصر, تولى  يحظى بمكانةالملك  حمد بن عبدأاستمر الوزير     

فاض في وصفها أن المالية ، وقام بتقديم هديته المشهورة للخليفة الناصر التي إدارة الشؤو 
ية من المسك أوقلف مثقال من الذهب ، ومائتا أمؤرخو األندلس ، وكان منها خمسمائة 

 والعنبر ، وثالثون شقة من الحرير المرقوم بالذهب ، ومائة فرس مسرجة ، وعشرون بغالً 
تهن وزينتهن ، وأصناف عديدة فًا ، وعشرون جارية بكسو ربعون وصيأعالية الركاب ، و 

موية واتساع قل من ضخامة الدولة األ) وهي مما ن:  (27)والتي قال عنها ابن خلدون  (26)أخرى 
م ، ومعها 938هـ/327حمد إلى الخليفة الناصر في سنة أبو عامر أ، قدمها  ( أحوالها

 حظوة واختصاصاً  تلديه موقع ، وزاد خطاب رقيق يشيد فيه بعظمة الناصر ومآثره ، فوقعت
 ول من حظيأسبغ عليه لقب ذي الوزارتين ، فكان أ، وأسمى منزلته على سائر الوزراء ، و 

لف دينار أثمانين  )، وجعله  (28)ندلس ، وضاعف له رزق الوزارة بهذا اللقب من وزراء األ
 .   (29)(أندلسية 

ملك زوال المجد العامري في قرطبة حمد بن عبد الأعامر  أبيثر في نفس أوقد      
، لكنه لم يهاجر منها ، وشارك في الحياة السياسية عندما جاء المستظهر ، تم مدح بني 

 .(30)حمود المتغلبين على قرطبة 
أمية وتحديدًا في سرة من مكانة كبيرة في خالفة بني ولما تمتعت به هذه األ     
حمد أبو عامر أحمد بن عبد الملك ابن أالملك بن  ن أبو مروان عبدأدارية ، نجد المناصب اإل

، وكان  (31)بي عامرأثيرًا عند المنصور بن أكان شيخ شيوخ الوزراء في الدولة العامرية ، و 
عالم األندلس ، مات في قرطبة ؛ أ ، ويعتبر من  (32)واليًا على طليطلة لهشام بن الحكم المؤيد 

 . (35)م1002/ـه393وقيل في سنة  ، (34)م1070/هـ463سنة  (33)بسبب مرض الفالج
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حكام في قرطبة ، والذي بن مروان بن أحمد األ وتولى أبو الحسن عبد الملك     
 . (36)م1017هـ/408دب والمعرفة ، توفي في سنة واسع األ كان حسن الخط

 املبحث الثالث : دورهم العسكري 
مويين في زمن حكم األدًا في كبيرة وتحدي آل شهيد في األندلس مكانة كان ألسرة     

موية إلى أيام معركة آل شهيد واألسرة األ سرةأبين  العسكري  االتصالبداية األندلس ، ويعود 
وكان عيسى  ، (37)على آلل شهيد مع الضحاك بن قيسج راهط ، فقد كان الوضاح الجد األمر 

 وفي ، ةصائب آراء التدبير في له وكانت ، سياسته فأحمدت ، بالصوائف قاد قدبن شهيد 
، كما كانت مكانة متميزة لشهيد  (38)مثخنة وقائع العدو على له وتهيأت ، كريمة مقام الحروب

قام بتقديمه على الجيوش إذ ندلس في أيام عبد الرحمن بن معاوية ، بن عيسى الداخل إلى األ
 . (39)كبيرة في القيادة وكفاءة وإخالص قدرةمثبت منها أفي مهام عسكرية صعبة ، 

لى إرسل األمير عبد الرحمن الداخل شهيد بن عيسى أم 778هـ/162في سنة و      
القائد شهيد بن وتمكن البيرة ، بجيش كبير اعلن تمرده في بعض ، والذي  (40)دحية الغساني

 .  (41)أن يحاصر ويضيق عليه الحصار ويقتلهعيسى 
اه شهيد بن دم كان قائ790هـ/174سنة  (42)ريهشام بن معاوية تدم زاوعندما غ     

 . (44)وا دخول تدمير ، وبلغوا البحر، واستطاع (43)عيسى وتمام بن علقمة
م قام محمد بن أمية بن عيسى بن شهيد بغزو كورة 882هـ/269وفي سنة      

وكورة البيرة ، والذين ثاروا فيها واستنفروا قواتهم استطاع من تسكين أحوال أهلها ،  (45)رية
 سنة وفي ، (46)رية وغيرها من بني رفاعة وغيرهم لونظر في استنزال رجال بجبا

 كتاب الغزاة  هذه في وأتاه ، رفاعة بني استنزال شهيد بن أمية بن محمد استتم م883هـ/270
واصل محمد بن و ،  (47)وقفل ، فواله ، إلبيرة كورة العباس بن العزيز عبد بتولية محمد األمير

أن توفي سنة لى إألندلس وقيادة جيوشها في ا ةميأمية بن عيسى بن شهيد خدمته لبني أ
  . (48)م910هـ/298

الذي منحه  حمد بن عبد الملكممن كان له دور عسكري مهم في األندلس أو      
العسكرية فضاًل عن ن يقدم جهوده أاستطاع ، إذ ( الخليفة الناصر لقب   )ذي الوزارتين

يضًا من أئف واستطاع الجيوش في الصوا ن يقود أدارية ، حيث استطاع خدماته اإل
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 . (50)مية في األندلسأقائد فذ خدم في دولة بني و ، وهو وزير  (49)غزو البشكنس
 املبحث الرابع : دورهم الفكري 

عن ًا شهيد دور كبير وبارز في الجانب الفكري ال يقل شأنآل كان ألسرة      
اذ ابدع , ر كبير ومميزالجانب الفكري كان لهم منه دو  ال أنإالعسكري , الجانبين اإلداري و 

 ندلس .الفكرية في األ غيرها من إبداعاتهمو  كتابة األشعارالكثير منهم في تأليف الكتب و 
ية , عيان رجال الموالي في الدولة االمو أ من  يعدفهذا عيسى بن شهيد الذي      

 . (51)الذي تميز بالحلم والوقار والحصافة والعلم والمعرفة والحزم والجزالة
 هل األدبأ خر من الذي كان هو اآلحمد بن عبد الملك أنأتي إلى الوزير و      

 (53)والبالغة الشعر في نظير له يخلف ولم ، باألندلس والشعر البالغة لواء حامل,  (52)البارع
 : قوله منها، وله الكثير من األبيات الشعرية و  (54)األندلس جاحظ إنه يقال ،

 ديــــــرفوا جهــــا عــي ومــلــم وصـــهــففات     د  ـــجريت مع العشاق في حلبة الوج
 يدـــــــهأل التي ـــبيـــسالوا إال ــــكـــلــوال س      جا ــــما نهج العشاق في الحب منهو 

 ماوهي من بعض من الشوق إال       ة ــوما اضمر العشاق في الوجد غاي
 . (55)أبدي

 حمد بن عبدأبو عامر ألملك بن شهيد والد ا حمد بن عبدأأما عبد الملك بن       
، وكثير االهتمام بالتاريخ وعلم الخبر  (56)(معدن الدراية والرواية )      الملك الذي كان 

التاريخ الكبير في  )ثار ، وهو مؤلف كتاب شعار ، مع سعة روايته للحديث واآلواللغة واأل
لى إ، وانتهى  م662هـ/40ماعة سنة ، ورتبه على السنين ، بدأ به من عام الج( خبار األ

 .  (57)أخبار زمانه
عهد كتاب وهو ولي لل ،ه الحكم نلف ألبأدرك عهد الخليفة الناصر وجالسه ، و أو      

 ، (59)أنه يزيد على مائة جزء، والذي ذكر  (58)( إصالح الخلق )دب والوصايا سماه في األ
بو عامر الذي ولى الوزارة للخليفة أنه وكان اب وكان أثيرًا عند المنصور محمد بن أبي عامر

 بيه ويقول : أول من لقب بذي الوزارتين يستطيل عمر أالناصر و 
 هـــونـصـــلت غواستعــــ   فرعي وقد اثمر  نيسر 

 ــهرت أشينــــه صـــعـــم    ي  ـــوســـجلـي بـــغير أن
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 الشيخ قد حانت منونه   ن  ـــر فإبـــــصاي ـــبن يا
 (60)ـــهونــف فنـــيــــرى كـــوت      رعــــــفــــدو لــك بــيــوس

 بي مروان : أومن شعر 
 نياقصر فليس الجهل من شا     اقصرت عن شأوي فعاديتني

 (61)يــنانـــود أغـــــــــــجـــن الإال فبخـــ     وي ـــما تحت إن كان قد أغناك
الشعر في كثير من المواقف ،  نس ، ويرتجلكان أبو مروان يحضر مجالس األ     

 ومما ارتجله في بعضها : 
 اــــكــنهتــه مــصتــــقام في رق    ا ـــكـــل ود هادـخ قــــاك شيــــه

 اـــــفانثنى يرقصها مستمسك     لم يطق يرقصها مستثبتًا 
 سي لكاأقمت إجالال على ر أنا لو كــنـــت ما تــعـــرفني      

 (62)ى رعشــة رجلي فـــبكــــىورأ    ضحكا  قهقه اإلبريق مني
بي عامر بأبيات شعرية في أبو مروان عبد الملك المنصور بن أومدح الوزير      

 يوم قر حيث قال : 
 ــــــــذاذاصيرنا للكمول أف      ذا ــــــنا هــومـــرد يــــب ـــرت اأم

 احتى لكادت تعود افالذ    ه  ـــقد فطرت صحة الكبود ب
 ذاذاـــــــنغذ سيرا إليك إغ      ا ـفأدع بنا للشمول مصطلي

 ــــــاذاتدع نبياًل وتدع أست    وادع المسمى بها وصاحبه 
 لكان عن ذا وذاك أخاذا    ا  ــلو معبدا أو عريضة لحق

 واذاــــــــبخمر قطربل وكــــــل    بي الــعالء زهــــــــــا أوال تبال 
 (63)ـــاذازنابــــمن دير عما وطي   ا  ــــمشربن مادام من ارمالط

كان على عناية  فإنهبا الحسن ، أ ، حمد بن شهيدأأما عبد الملك بن مروان بن      
ث وسمع منه حد  ) دب والمعرفة وكان محدثًا ث وكتبه ، وكان حسن الحظ واسع األبالحدي

)(64)  . 
 من كانالشاعر ببالغته وكرمه ، أحمد حمد بن عبد الملك بن أبو عامر أعرف      

وله كثير من الشعر والذي ،  (65)فنونه  في بارعاً  متفنناً  ، األندلس أهل أعلم
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 ، وله قصيدة يمدح بها ابن الناصر عبد (66)عره الهزل والفكاهة معجبًا بشعرهيغلب على ش
 العزيز بن الناصر بن المنصور فيقول : 
 الح البدر من غدرانهاخضراء     ورعيت من وجه السماء خميلة 

 (67)وكأنما الجوزاء راعي ضانــــــــها     دها ــــــان عنضوكان نثر النجم 
 يضًا : أوله من الشعر      

 جت بصفو خمورهمز خمر الصب ِّا        ـــــرهديــــــــــــولرب حان قد ادرت ب
 رهـــــكبيـــًا لــــعـــــشــخـــــمتصاغرين ت       في فتية جعلوا الزقاق تكاءهم 

 (68)ففتحت من عيني لرجع هــــديــــره       م ــــــوترنم الناقوس عند صالته
 ( و)كشف الدك وايضاح الشك  )منها  ة البديعةيبالغر وله الكثير من التصانيف      

، وكان له من علم الطب نصيب  (70)(حانوت العطار  ، و) (69)(ربالة التوابع والزوابع 
 .  (71)رفوا

حمد ؛ أعامر  يبأل حادثًا جلالً  م1236ه/633سنة  كانت نكبة قرطبةوقد      
بقى في قرطبة و يام السعيدة في ظل العامريين ، ت على األألنها هوت بالمجد العامري وقض

عن مفارقتها بحب للوطن ، بحبه  عجزهبعد سقوطها يبكي على قصورها وحدائقها ، ويبرر 
 .   (72)وت على هواهاطاب له الم بأنهلقرطبة 

لى ملك إفما سقطنا على سوقة يهش إلينا ، وال دفعنا ) عامر يقول :  أبان أومع      
بة عتاب الذين استولوا على قرطأ حرق كثيرًا من جهوده األدبية والفنية على أ،  (73)(بنا  يصبو

 مر في قرطبة بقصيدة قال فيها : لما تم له األ (74)، فمدح سليمان المستعين
 وقد هون التوديع بعض الذي لقي    رق  ــــــفــــوم التـــــن يــــيــبـــلل اً ـــفــى اســـــبك

 يــــقــــذي بـــبكيت ، ولكن حسرًة لل      رة ـــــســـن حــــيـــبـــه الـــي بــذي ولـــوما لل
 مع داعي الصبابة يشتقتسيومن      وقد شاقني الورق السواجع بالضحى  

 قـــلـتعـــلبي المــن قــبحبل النوى م      ت ــــقــلـــعــــد تـــــة قـــــكــن أيــن مـــى فنـعل
 وكم من كثير الدمع غير مصدق     رة ــــبــــر عــــن غيــــتها في البين مقصدف

 قـــوالكباء المعب ـىـزامـــر الخــنشـب     ا  ــــــــــبـــه الصـــب يأتتح ــــم الريـــل نسيــلع
 (75)ب المستعين الموفقانتت من جأ     ة  ـــــــــيــــمــــبشـــة عـــحـــــفـــا نــــــهـــليـــكأن ع
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نه كان أبو عامر معرفة صفاته العامة والخاصة ، ويدل على أيبين لنا شعر  )    
كثر األغراض ، في أفي  أصيل الملكة ، غزير النتاج ، مرن الشاعرية ، فهو قد قال الشعر

ا سار على كل االتجاهات ، حسب نمإمعينًا ،  الغزل والطبيعة والخمر ولم يلزم اتجاهاً 
 . (76)والمواقف والظروف ( تجاهاتاألغراض واال

 اخلامتة 
أسرة آل شهيد ودورها اإلداري  ) تم انجاز هذا البحث والموسوم بــ أنبعد       

 برزها :أ, ظهر لدينا جملة من النتائج لعل من  ( ندلسوالعسكري والفكري في بالد األ
أظهر البحث أنتساب آل شهيد لقبيلة أشجع تلك القبيلة العربية التي اشتهرت  -1

 . اإلسالميةبمواقف كبيرة وانجازات مهمة للدولة العربية 
 أميةآل شهيد في دولة بني  أسرةالكبير الذي لعبته  اإلداري أثبت البحث الدور  -2

من خالل مشاركاتهم في الحجابة والوزارة والكتابة والنظر في المظالم وخزانة  األندلسي بالد ف
 . اإلدارية الكفاءةالمال والوالية على بعض المدن ، أظهروا من خاللها 

، وكانت  األموي في الجيش  وإسهاماتهمأبرز البحث دور آل شهيد العسكري  -3
لهم مع الضحاك  األعلىط عندما شارك الوضاح الجد بدايات ذلك الدور في معركة مرج راه

بن قيس الفهري في تلك المعركة ، واستمرار دورهم في قيادة الجيوش والقيام بمهام عسكرية 
صعبة والوقوف بوجه بعض الحركات المعارضة ، أثبتوا من خاللها الكفاءة في القيادة 

 للدولة . واإلخالص
شاركت به أسرة آل شهيد في بالد األندلس ، إذ بي ن البحث الدور الفكري الذي  -4

الذين تركوا مؤلفاتهم شاهدًا على عمق ثقافتهم وثرائهم  الرجالأنجبت تلك األسرة العديد من 
الفكري في الكثير من مجاالت المعرفة ويأتي في مقدمتها األدب حتى لقب أحمد بن عبد 

 الملك جاحظ األندلس ، وكذلك نتاجاتهم في التاريخ واللغة ورواية الحديث واآلثار والطب .
واحد ,  عسكرية في آنناصب إدارية و أفراد هذه األسرة مغلب أ تقلد كشف البحث  -5

العسكرية ، حتى بلغ من مكانة بعضهم مقدرتهم وكفاءتهم اإلدارية و وهذا ما يدل على قوتهم و 
إلى أن يلقبه الخليفة الناصر بــ ذي الوزارتين وهو أحمد بن عبد الملك تقديرًا لجهوده العسكرية 

 وخدماته اإلدارية . 
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ها أفراد هذه األسرة لدى أمراء ووالة التي حضي ب ةالعالي المكانةأوضح البحث  -6
ندلس ، إذ حضوا بمكانة متميزة واحترام كبير طيلة الدولة العربية اإلسالمية في بالد األ خلفاءو 

 مدة حكمهم في تلك البالد .
  

 اهلوامش
                                                           

كبيرة من القبائل العربية ، ابن خلكان ، أبو  االشجعي : نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان ، وهي قبيلة ((1
م( ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، 1282هـ/681العباس شمس الدين أحمد محمد بن أبي بكر )ت

 .  1/118م ، 1900، دار صادر ، بيروت ،  1تحقيق : إحسان عباس ، ط
م( , جذوة 1095هـ/488زدي )ت األنصر محمد بن فتوح بن عبد هللاالحميدي ، أبو عبد هللا بن أبي  ((2

؛  238م , ص1996المقتبس في ذكر والة األندلس ، د. ط ، الدار المصرية للتأليف والنشر ، القاهرة , 
م( ، بغية الملتمس في تاريخ رجال األندلس , 1202هـ/599الضبي , أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد )ت

 .  317م , ص1967د . ط , دار الكتب العربية , القاهرة , 
مرج راهط : وهي معركة حدثت بين الضحاك بن قيس الفهري , الذي كان قائد جيش عبد هللا بن الزبير  ((3

استعاد بها بنو أمية ملكهم من جديد وهزم فيها الضحاك ،  معركة حاسمة كانتوبين مروان بن الحكم ، و 
ري ، أبو جعفر محمد بن جرير وجيء برأسه أمام مروان بن الحكم فساءه ذلك الفعل ، الطب

 .  6/39،  م1967/هـ1387، دار التراث ، بيروت ،  2م( , تاريخ الرسل والملوك ، ط922هـ/310)ت
 .  1/116ابن خلكان ، وفيات األعيان ،  ((4
مرسية : وهي مدينة باألندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام وسماها تدمير  ((5

الشام فاستمر الناس على اسم موضعها األول ، وهي ذات أشجار وحدائق محدقة بها ، ياقوت بتدمير 
، دار صادر ،  2م(  ، معجم البلدان ، ط1228هـ/626الحموي ، شهاب الدين أبي عبد هللا بن عبد هللا )ت

 .  5/107م ، 1995بيروت ، 
 .   238الضبي ، بغية الملتمس ، ص ((6
م( , الحلــة الســيراء ، 1258هـــ/658د بــن عبــد هللا بــن أبــي بكــر القضــاعي البلنســي )تابــن األبــار ، محمــ ((7

؛ ابـــن عــذاري ، أبـــو عبـــد هللا  238م ، ص1985، دار المعــارف ، القـــاهرة ،  2تحقيــق : حســـين مـــؤنس ، ط
س كـوالن  . م( , البيان المغرب في أخبـار األنـدلس والمغـرب ، تحقيـق : ج1295هـ/695محمد بن محمد )ت

، 105، 93، 87، 84، 80، 2/63م ، 1983 ، ، دار الثقافة ، بيـروت ، لبنـان  3أ. ليفي بروفنسال ، ط، 
113 ،120 ،201 ،204 ،208      . 
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م( , المقتــبس مــن أنبــاء األنــدلس ، 1076هـــ/469ابــن حيــان ، أبــو مــروان حيــان بــن خلــف بــن حســين )ت ((8

،  م1970/هــــ1390لشـــؤون اإلســـالمية ، القـــاهرة ، تحقيـــق : محمـــد علـــي مكـــي ، د . ط ، المجلـــس األعلـــى ل
 .  238؛ ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص 161ص

ب يم( , نفح الطيب من غصن األندلس الرط1631هـ/1041المقري ، شهاب الدين أحمد بن محمد )ت ((9
م 1900ن ، ، دار صادر، بيروت ، لبنا1وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ، تحقيق : إحسان عباس ، ط

؛ مبارك , زكي ، النثر في القرن الرابع الهجري ، و . ط ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، د. ت  1/621، 
 . 622،  621، ص

ابن شهيد : وهو أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد ، ذو الوزارتين  ((10
كان في أيام عبد الرحمن الناصر ، الضبي ، بغية الملتمس ،  من أهل األدب البارع له قوة في البديهة ،

 .   190ص
م( ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، 1147هـ/542)ت بن بسام الشنتريني ابن بسام ، أبو الحسن علي ((11

 .   1/230م ، 1981الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، ،  1تحقيق : إحسان عباس ، ط
عيسى بن شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح ، أحد أعيان الدولة األموية ،  هوعيسى بن شهيد :  ((12

اشتهر بالحلم والوقار والفصاحة والعلم والمعرفة والجزالة ، وتميز بكفاءة إدارية عالية خدم بها بني أمية في 
؛ ابن سعيد المغربي ، أبو الحسن علي بن موسى  167األندلس ، ابن حيان ، المقتبس ، ص

، دار المعارف ، القاهرة  3م( , المغرب في حلى المغرب ، تحقيق : د. شوقي ضيف ، ط1286هـ/685)ت
 .  2/84؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ،  1/50م ، 1955، 

؛ ابـن عـذاري  1/50؛ ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ،  167ابن حيان ، المقتبس ، ص ((13
 .   2/84، البيان المغرب ، 

خطــة الخيــل : يتضــح مــن اســم هــذه الخطــة أن األمــر متعلــق بــالخيول ومــا يتصــل بهــا ، ونظــرًا لضــخامة  ((14
الجــيش األمــوي باألنــدلس ، فإنــه البــد مــن وجــود أمــاكن معــدة لرعايــة هــذه الخيــول والعنايــة بهــا وقــد عرفــت هــذه 

يتطلب وجود جهاز إداري متكامل األماكن باسم "دار الخيل" ، وهي دار تمتاز بالسعة والضخامة ، لذا فاألمر 
يتولى عملية اإلشراف عليها ، وهذا الجهاز اإلداري له مشرف مسؤول عنه وعن الدار ومحتوياتها أمام األميـر 
أو الخليفــة األمــوي ، ويعــرف هــذا المشــرف باســم "صــاحب الخيــل" ، ومــن واجبــات صــاحب هــذه الخطــة ترتيــب 

نظـم ، الخلـف ، سـالم بـن عبـد هللا  وقيـادة الحمـالت العسـكرية . الجند ، وفـض المنازعـات التـي تحـدث بيـنهم ،
،  ، المدينــة المنــورة ، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية 1حكــم األمــويين ورســومهم فــي األنــدلس ، ط

 .  518 – 2/517،  م2003هـ/1424المملكة العربية السعودية ، 
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م( , جمهرة أنساب العرب ، 1063هـ/456ألندلسي )تابن حزم ، أبو أحمد علي بن أحمد بن سعيد ا ((15

؛ ابن حيان  500م ، ص1983هـ/1403، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1تحقيق : لجنة من العلماء ، ط
 .  167، المقتبس ، ص

؛ ابـن عـذاري  1/50؛ ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ،  167ابن حيان ، المقتبس ، ص ((16
 .  2/84لمغرب ، ، البيان ا

م( , 1977هـ/367أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم األندلسي )ت ((17
م ، 1989هـ/1410، دار الكتب المصرية ،  2تاريخ افتتاح األندلس ، تحقيق : إبراهيم األيباري ، ط

 . 106ص
 .  237ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص ((18
 -171ص؛ ابن حيان ، المقتبس ،  95 - 94، 87، 85صقوطية ، تاريخ افتتاح األندلس ، ابن ال ((19

172  ،75-76  . 
 .  2/120ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((20
 .  2/132ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((21
 .  2/196ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((22
 .  2/202ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((23
 .  2/202ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((24
 .   237ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص ((25
م( , تــاريخ 1347هــ/748الـذهبي ، شـمس الـدين أبــو عبـد هللا محمـد بــن أحمـد بـن عثمـان بــن قايمـاز )ت  ((26

تـــاب العربـــي ، ، دار الك 2اإلســـالم ووفيـــات المشـــاهير واألعـــالم ، تحقيـــق : عمـــر عبـــد الســـالم التـــدميري ، ط
؛ ابــــن خلــــدون ، أبــــو زيــــد عبـــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن محمــــد )ت  25/445م ، 1993هـــــ/1413بيـــروت ، 

، دار الفكـــــــــر ، بيـــــــــروت ،  2م( , تـــــــــاريخ ابـــــــــن خلـــــــــدون ، تحقيـــــــــق : خليـــــــــل شـــــــــحاذة ، ط1405هــــــــــ/808
 .    178 - 4/177م ، 1988هـ/1408

 .  4/177تاريخ ،  ((27
م( ، دولة اإلسالم في 1986هـ/1406عنان ، محمد عبد هللا )ت؛  1/356المقري ، نفح الطيب ،  ((28

 .  1/460 ،م 1997هـ/1417، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  4األندلس ، ط
 .  1/356المقري ، نفح الطيب ،  ((29
، المؤسسة العربية  1ابن حزم األندلسي ، رسائل ابن حزم األندلسي ، تحقيق : إحسان عباس ، ط ((30

؛ ابن األبار ،  7/401؛ ابن بسام ، الذخيرة ،  4/351م ، 1983لبنان ،  ، والنشر ، بيروت للدراسات
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، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ،  1شتر ، طالكتاب ، تحقيق : د. صالح األ أعتاب
 .  203م ، ص1961هـ/1380

 . 374؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ص 280الحميدي ، جذوة  المقتبس ، ص ((31
 . 239ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص ((32
 بعض عن والحركة الحس ذهب إذا فالن فلج وقد،  اإلنسان من الجانبين أحد استرخاء هو:  الفالج ((33

 . 186ص،  العلوم مفاتيحالخوارزمي ،  . أعضائه
، تحقيق : وافي بالوفيات م( ، ال1362هـ/764الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا )ت ((34

 .  19/103م ، 2000هـ/1420رناؤوط وتركي مصطفى ، د . ط  ، دار إحياء التراث ، بيروت ، أحمد األ
م( ، الصلة في تاريخ أئمة األندلس ، 1182هـ/578ابن بشكوال ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت ((35

 .  339ص م ،1955هـ/1374، مكتبة الخانجي ،  2تحقيق : عزت العطار الحسيني ، ط
 . 340ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص ((36
 .  1/116وفيات األعيان ،   ؛ ابن خلكان ، 238ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص ((37
 .  166ابن حيان , المقتبس , ص ((38
 240- 237؛ ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص 109 - 107صابن القوطية ، تاريخ افتتاح األندلس ،  ((39
 . 2/62بن عذاري ، البيان المغرب ، ؛ ا
وقعت عدة ثورات محلية عني عبد الرحمن الداخل بقمعها قبل أن يسير إلى الشمال ، فقد ثار دحية  ((40

، وكان دحية من أصدقاء عبد الرحمن ومن قادته ، ولكنه نكث بعهده ولحق  البيرةالغساني ببعض حصون 
وأعلن بها الثورة ، فأرسل عبد الرحمن إليه جيشًا ضيق عليه  بيرةالبالفاطمي ، فلما هلك الفاطمي ، فر إلى 

 .  1/186،  عنان ، دولة اإلسالم في األندلسالحصار حتى أخذ وقتل . 
م( ، الكامل في التاريخ ، تحقيق 1232هـ/630ابن األثير ، أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم )ت ((41

 - 5/230م ، 1997هـ/1417الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،  ، دار 1: عمر عبد السالم التدمري ، ط
 .  4/158؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  231

تدمير: كورة باألندلس تتصل بـأحواز كـورة جيـان ، وهـي شـرقي قرطبـة ، ولهـا معـادن كثيـرة ومعاقـل ومـدن  ((42
 2/19لحمـوي ، معجـم البلـدان ، ورساتيق ، بينها وبين قرطبة سبعة أيام ، سميت باسم ملكها تدمير . ياقوت ا

م( ، الـروض المعطـار فـي خبـر 1495هــ/900الحميري ، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المـنعم )ت؛ 
، م 1980، مطـابع دار السـراج ، مؤسسـة ناصـر للثقافـة ، بيـروت ،  2األقطار، تحقيـق : إحسـان عبـاس ، ط

 . 131ص
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بن علقمة الثقفي ، دخل األندلس في طالعة بلج بن بشر ، وكان أبو  تمام بن علقمة : هو أبو غالب تمام ((43

غالب تمام أول النقباء القائمين بدولة األمير عبد الرحمن الداخل ، تقلب في المناصب الوزارية والواليات ، 
 .  143كما قاد الجيوش ، ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص

 .  2/63ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((44
رية : وهي كورة واسعة باألندلس متصلة بالجزيرة الخضراء وهي قبلي قرطبة ، وهي كثيرة الخيرات ، ولها  ((45

 .  3/116مدن وحصون واسع ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، 
 .  2/105ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((46
 .  2/105ابن عذاري ، البيان المغرب ،  ((47
 .  2/148بيان المغرب ، ابن عذاري ، ال ((48
القديمـــة ، أو بســـكونية أو بســـكونس ، وقـــد كانـــت   vasconiaالبشـــكنس : بـــالد البشـــكنس بالعربيـــة هـــي   ((49

تشــمل الرقعــة الممتــدة فــي غــرب البرنيــه بحــذاء الشــاطا إلــى شــرق األســترياس ، وكانــت أهــم أجزائهــا فــي ذلــك 
، وكانت عندئذ إمـارة مسـتقلة يحكمهـا علـى األرجـح زعـيم أو  العصر والية نافار التي يسميها العرب أحيانًا نبره

وكانت دائمـًا أشـد المقاطعـات ،  Vizcayaأمير قوطي ، وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديثة نافار وبسكاية  
 .  1/113، . عنان ، دولة اإلسالم في األندلس الجبلية مراسًا ، وأكثرها خروجًا وانتقاضًا 

 . 238حلة السيراء ، صابن األبار ، ال ((50
 . 166ابن حيان , المقتبس , ص ((51
 . 238ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص ((52
 .  2/254،  العبر في خبر من غبرالذهبي ،  ((53
 .  29/171الذهبي ، تاريخ اإلسالم ،  ((54
 . 239ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص ((55
 .  338ابن بشكوال ، الصلة ، ص ((56
 .   338بشكوال ، الصلة ، ص ابن ((57
م( , كتاب التشبيهات من أشعار أهل 1029هـ/420ابن الكتاني ، أبو عبد هللا محمد بن الحسين )ت ((58

؛ ابن األبار ،  301م ، ص1981، دار المشرق ، بيروت ،  2األندلس ، تحقيق : إحسان عباس ، ط
ط ، دار الفكر للطباعة ، بيروت ،  التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق : عبد السالم الهراس ، د .

 .  3/68م ، 1995هـ/1415
 .  19/103الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  ((59
 . 1/78؛ ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ،  301ابن الكتاني ، كتاب التشبيهات ، ص ((60
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 . 339ابن بشكوال ، الصلة ، ص ((61
 .   204 - 1/203المغرب ،  ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى ((62
 .  27-7/26ابن بسام ، الذخيرة ،  ((63
 .  340ابن بشكوال ، الصلة ، ص ((64
 .  1/116وفيات األعيان ، ابن خلكان ،  ((65
 .  1/78ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ،  ((66
 .  1/79ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ،  ((67
 .  15/81؛ ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ،  1/260، الذخيرة ،  ابن بسام ((68
 .   569 - 1/568ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ،  ((69
؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ،  191؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ص 2/678ابن بسام ، الذخيرة ،  ((70

 .  1/358م ، 1993هـ/1414الغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ،  ، دار 1تحقيق : إحسان عباس ، ط
 .   136الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص ((71
 .  1/208ابن بسام ، الذخيرة ،  ((72
 .  1/213ابن بسام ، الذخيرة ،  ((73
ســليمان بــن الحكــم بــن ســليمان بــن الناصــر عبــد الــرحمن األمــوي ، الملقــب بالمســتعين ، خــرج قبــل ســنة  ((74

والتف عليه خلق كثير من جيـوش البربـر باألنـدلس ، وحاصـر قرطبـة وأخـذها ، ثـم إن متـولي  م1009هـ/400
ســبتة خــرج عليــه وجهــز لحربــه جيشــًا ، فــالتقوا وانهــزم جــيش المســتعين ، فــدخل قرطبــة وهجــم علــى المســتعين 

 28/158خ اإلسـالم ، م . الـذهبي ، تـاري 1016هــ/407وذبحه صبرًا وذبح أباه ، وذلك في المحـرم مـن سـنة 
 .  2/62فوات الوفيات ،  ؛ الكتبي ،  159 –

 .  1/320ابن بسام ، الذخيرة ،  ((75
، دار المعارف ، مصر ،  14هيكل ، أحمد ، األدب األندلسي ، من الفتح إلى سقوط غرناطة ، ط ((76

 .  372 - 371م ، 2004القاهرة ، 
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 ثبت املصادر واملراجع
 ةأوالً : املصادر األولي

   .م( 1258هـ/658بكر القضاعي البلنسي )ت أبيبن  عبد هللابار ، محمد بن ابن األ -
، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ،  1: د. صالح االشتر ، طيق الكتاب ، تحق أعتاب -1

 . م1961هـ/1380
ة ، بيروت ، دار الفكر للطباع ، ط . الهراس ، د عبد السالم: يق التكملة لكتاب الصلة ، تحق -2

 . م1995هـ/1415
 . م1985، دار المعارف ، القاهرة ،  2: حسين مؤنس ، طيق الحلة السيراء ، تحق -3
  .م( 1232هـ/630الكرم )ت أبيالدين علي بن  الحسن عز أبو،  األثيرابن  -
 ، وت ، لبنان، دار الكتاب العربي ، بير  1التدمري ، ط عبد السالم: عمر يق الكامل في التاريخ ، تحق -4

 . م1997هـ/1417

   .م( 1147هـ/542)ت بن بسام الشنتريني ابن بسام ، أبو الحسن علي -
 م1981الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، ،  1عباس ، ط إحسان:  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق -5
. 

  .م( 1182هـ/578)ت عبد الملكالقاسم خلف بن  أبوابن بشكوال ،  -
، مكتبة الخانجي ،  2: عزت العطار الحسيني ، ط يق، تحق األندلسلصلة في تاريخ أئمة ا -6

 . م1955هـ/1374

  .م( 1063هـ/456)ت األندلسيحمد بن سعيد أحمد علي بن أ أبوابن حزم ،  -
، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1: لجنة من العلماء ، طيق نساب العرب ، تحقأجمهرة  -7

 . م1983هـ/1403

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت  1عباس ، ط إحسان: يق ، تحق األندلسيرسائل ابن حزم  -8
 .م 1983لبنان ، 

   .م( 1095هـ/488هللا االزدي )ت عبد هللا بن أبي نصر محمد بن فتوح بن عبد أبوالحميدي ،  -
 . م1996لتأليف والنشر ، القاهرة , لية ، د. ط ، الدار المصر  األندلسجذوة المقتبس في ذكر والة  -9

 م( . 1495هـ/900)ت الحميري ، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم -
، مطابع دار السراج ، مؤسسة  2: إحسان عباس ، ط الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق -10

 م .1980ناصر للثقافة ، بيروت ، 
    .م( 1076هـ/469ن خلف بن حسين )تمروان حيان ب أبوابن حيان ، -
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،  اإلسالميةللشؤون  األعلىط ، المجلس  . : محمد علي مكي ، ديق ، تحق األندلس أنباءالمقتبس من  -11
 م  .1970/هـ1390القاهرة ، 

   . م(1405هـ/808بن محمد بن محمد )ت عبد الرحمنزيد  أبوابن خلدون ،  -
 . م1988هـ/1408، دار الفكر ، بيروت ،  2ل شحاذة ، ط: خلييق تاريخ ابن خلدون ، تحق -12

   .م( 1282هـ/681تحمد محمد بن أبي بكر )أالعباس شمس الدين  أبوابن خلكان ،  -
 . م1900، دار صادر ، بيروت ،  1عباس ، ط إحسانالزمان ، تحقيق :  أبناء وأنباء األعيانوفيات  -13

 م( . 997هـ/387د بن يوسف )تالخوارزمي ، أبو عبد هللا محمد بن أحم -
 ، دار الكتاب العربي ، د . ت . 2مفاتيح العلوم ، تحقيق : إبراهيم األبياري ، ط -14

   .م( 1347هـ/748حمد بن عثمان بن قايماز )تأمحمد بن  عبد هللا أبوالذهبي ، شمس الدين  -
، دار الكتاب  2الم التدميري ، ط: عمر عبد السيق ، تحقووفيات المشاهير واألعالم  اإلسالمتاريخ  -15

  . م1993هـ/1413العربي ، بيروت ، 

العبر في خبر من غبر ، تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ،  -16
 بيروت ، د . ت .

  .م( 1286هـ/685الحسن علي بن موسى )ت أبوابن سعيد المغربي ،  -
 . م1955، دار المعارف ، القاهرة ،  3: د. شوقي ضيف ، طيق رب ، تحقالمغرب في حلى المغ -17

  .م( 1362هـ/764)ت عبد هللابن  أيبكالصفدي ، صالح الدين خليل بن  -
التراث ، بيروت ،  إحياء، دار   ط . حمد االرناؤوط وتركي مصطفى ، دأ:  يقالوافي بالوفيات ، تحق -18

  . م2000هـ/1420

   .م( 1202هـ/599حمد )تأحمد بن يحيى بن أفر جع أبوالضبي ,  -
 . م1967ط , دار الكتب العربية , القاهرة ,  . , د األندلسبغية الملتمس في تاريخ رجال  -19

    .م( 922هـ/310الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير )ت -
 م .1967/هـ1387، دار التراث ، بيروت ،  2تاريخ الرسل والملوك ، ط -20

  .م( 1295هـ/695محمد بن محمد )ت عبد هللا أبوذاري ، ابن ع -
، دار  3س كوالن ، أ. ليفي بروفنسال ، ط . : جيق والمغرب ، تحق األندلس أخبارالبيان المغرب في  -21

 . م1983الثقافة ، بيروت ، لبنان 

  .م( 1977هـ/367)ت إبراهيمبن  عبد العزيزبكر محمد بن عمر بن  ابن القوطية ، أبو -
 .م1989هـ/1410، دار الكتب المصرية ،  2يباري ، طاأل إبراهيم: يق ، تحق األندلستاريخ افتتاح  -22

 .م( 1362هـ/764تبي ، محمد بن شاكر بن أحمد )ت كال -
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 م .1974بيروت ، ، ، دار صادر  1فوات الوفيات ، تحقيق : إحسان عباس ، ط -23
   .م( 1029هـ/420سين )تمحمد بن الح عبد هللا أبوابن الكتاني ،  -

، دار المشرق ، بيروت ،  2عباس ، ط إحسان:  يق، تحق األندلس أهل أشعاركتاب التشبيهات من  -24
 . م1981

   .م( 1631هـ/1041حمد بن محمد )تأالمقري ، شهاب الدين  -
عباس  سانإح:  يقب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ، تحقيالرط األندلسنفح الطيب من غصن  -25
 . م1900بيروت ، لبنان ،  ،، دار صادر 1، ط

  .م( 1228هـ/ 626)ت عبد هللابن  عبد هللا أبيياقوت الحموي ، شهاب الدين  -
 ، لبنان ، ، بيروت اإلسالمي، دار الغرب  1عباس ، ط إحسان: يق ، تحق األدباءمعجم  -26

 . م1993هـ/1414

 . م1995روت ، ، دار صادر ، بي 2معجم البلدان ، ط -27

 ثانيًا : املراجع احلديثة 
 الخلف ، سالم بن عبد هللا  -

، المدينة  ، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية 1نظم حكم األمويين ورسومهم في األندلس ، ط -28
 م .2003هـ/1424، المملكة العربية السعودية ،  المنورة

 (  م1986هـ/1406عنان ، محمد عبد هللا )ت -
 م . 1997هـ/1417، القاهرة ،  ، مكتبة الخانجي 4دولة اإلسالم في األندلس ، ط -29

 مبارك , زكي  -
  .  ت ، و . ط . ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، د. النثر في القرن الرابع الهجري  -30

 حمد أهيكل ،  -
 . م2004القاهرة ، ، رف ، مصر ، دار المعا 14سقوط غرناطة ، ط إلى، من الفتح  األندلسي األدب -31

 


