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 الممخص 

اختيار شخصية عبد العزيز بف موسى بف نصير كنموذج لالغتياؿ السياسي  يعد

في االندلس ىو لتعدد الروايات التاريخية التي تتحدث عف دوافع واسباب اغتيالو ، والتي 

قد تتفق في بعض االحياف وتتناقض في احياف اخرى وىو ما دفعنا الى اختيار ىذه 

  ،حات واالعماؿ الميمة التي قاـ بيا في االندلسالشخصية التي البد اف تكـر جراء الفتو 

 فكاف االغتياؿ ىو المكافأة عمى ىذه الخدمات التي قدميا لمخالفة االموية .
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Assassinattion of the Ruler Abd AL-Azeez Bin Musa Bin 

Naseer (715 AD/97 AH) 

 

 

 

 

Abstract 

The researcher chose this figure as amodel of political 

assassination in Andulsia because of the many historical narratives 

about the motives and reasons of assassinating him that might agree 

or contradict from time to time . It was supposed that that man be 

honoured for the important conqusts he accomplished in Andulsia . 

Rather , he was rewarded for his great service to the ummaid 

khilafa by assassinating him .  
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 شخصية عبد العزيز بن موسى واىم اعمالو 

لقد مثل اصحاب السمطة العميا الفئة الرئيسية المتنفذة في الدولة والمجتمع االندلسي ، 
باعتبارىـ يمثموف رأس اليـر السمطوي في  لذلؾ كانوا اكثر تعرضا لعمميات االغتياؿ السياسي ،

الدولة ، اذ اف اوؿ ظاىرة لالغتياؿ السياسي شيدتيا بالد االندلس كانت خالؿ عصر الوالة 
 ىػ<@->@ـ( اذا اغتيل الوالي عبد العزيز بف موسي بف نصير )>><-87</ػى?:9-8@)
موييف الوليد بف عبد ـ( الذي تولى حكـ والية االندلس في عيدي الخميفتيف اال >8<-:8</

-;8</  ػى @@ -=@( واخيو الخميفة سميماف بف عبد الممؾ );8<-;7</ ػى =@-=?الممؾ )
ـ( بعد استدعاء والده موسى بف نصير الى دار الخالفة االموية في بالد الشاـ ليتولى <8<

 (8)موسى حكـ البالد المفتوحة بدال مف والده

يدينا مكانا وال تاريخا محددا لوالدة ىذا الوالي ،اال لـ تشر المصادر التاريخية التي بيف ا
وقد ( 9)انو مف المحتمل اف تكوف نفس المدينة التي ولد بيا والده موسى وىي مدينة كفر مثرى 

 استكمل عبد العزيز عمميات الفتوح التي كاف ابوه قد بدأىا

مسافة (;)والتي تبعد عف قرطبة  (:)لبالد االندلس ، فتوجو بيا شرقا نحو تدمير  مف قبل
االندلس فأفتتح  كما اتجو مع والده موسى لفتح المناطق الواقعة في شماؿ غرب (>) أياـعشرة 

ح مدف اندلسية اخرى ابرزىا ، وسار معو لفت(<)وتوابعيا مف المدف والمعاقل( =)معو بالد جميقية
عمييا لتكوف عاصمة البالد المفتوحة  والتي وقع االختيار (@)واعاد فتح مدينة اشبيمية (?)ماردة

وذلؾ لموقعيا المتميز بيف المدف االندلسية ووقوعيا عمى ساحل البحر ومضيق جبل طارؽ مما 
، (87)يسيل عمميات االتصاؿ بالعدوة المغربية لمحصوؿ عمى االمدادات متى ما استمـز االمر

 وخوفا مف استقاللو بالبالد فقد تـ اغتيالو .
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 دافع اغتيال عبد العزيز باالنتقام منو 

انتصر الرجل أي : ، كما ويقاؿ (88)انتصر منو أي : انتقمفيقاؿ  االنتصارىو االنتقام 
. واما في االصطالح فيو (:8)، واستنصره عميو أي : سألو ان ينصره(89)انتقم من ظالمو

 المعاقبة لشخص عما اراد القياـ بو .

بف نصير واحد مف اىـ الشخصيات التي اغتيمت بمثل ىذا ويعد عبد العزيز بف موسى 
الدوافع اال وىو دافع االنتقاـ وىو خالؼ ما تذكره بعض المصادر مف اف الجند قد ثاروا عميو 

  ،جعمت مف اغمب المؤرخيف يختمفوف في دافع اغتيالو( ;8)ألسباب لـ تذكرىا الروايات التاريخية
التاريخية نجد اف دافع اغتيالو ىو االنتقاـ منو ومف ابيو موسى اال اننا عند استقرائنا لمروايات 

 مف قبل الخميفة االموي سميماف بف عبد الممؾ .

فبعد اف تـ استدعاء والده موسى بف نصير الى بالد الشاـ مف قبل الخميفة الوليد بف عبد 
ليد الذي كاف الممؾ طالب سميماف مف موسى عمى ضرورة االبطاء في القدوـ حتى تتـ وفاة الو 

يحتضر لكف رفض موسى االبطاء اوقد في صدر الخميفة سميماف حقدا عمى موسى وابناءه 
النيـ كانوا مواليف لموليد اكثر مف سميماف الخميفة المرشح مف بعد اخيو فحقد سميماف عمى 

فآلى سميمان لئن ظفر بموسى ، وىناؾ نص يذكر ىذا االمر بصورة واضحة ) (>8)موسى
وىو ما يبيف مدى الكراىية التي كاف يكنيا سميماف في نفسو تجاه اؿ موسى بف  (=8)( ليصمبنو
 نصير .

وعمى عكس اغمب المصادر التي ذكرت مف اف الوليد كاف مريضا وفي اخر انفاسو عند 
قدـو موسى الى بالد الشاـ فاف ىناؾ رواية تذكر انو كاف يخطب بالمسجد خطبة الجمعة بقوليا 

ن نصير حتى دخل بيم مسجد دمشق والوليد يخطب فمما رآىم بيت الييم ، واقبل موسى ب) 
فأقبل حتى سمم عمى الوليد .. فأخذ الوليد في حمد هللا والثناء عميو .. فأطال حتى فات وقت 

. مف خالؿ ذلؾ يبدو اف الوليد لـ يكف مريضا النو كاف يخطب عمى المنبر  (<8)(الجمعة 
ريض يخطب ويطيل الكالـ وىو في اخر انفاسو حسبما واطاؿ في كالمو فكيف بشخص م

 ذكرت بعض المصادر . 
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( ?8)وىناؾ رواية تشير الى اف الدافع وراء اغتياؿ عبد العزيز ىو زواجو مف امرأة لذريق

كانت ىذه المرأة التي  (98)(ايمةواسميا) (97)(ام عاصم، ويقاؿ ليا )(@8)أخرى او ابنتو حسب رواية 
، اذ ذكرت الروايات انيا قد غمبت (99)قد اشترطت البقاء عمى ديف النصرانية تزوجيا عبد العزيز

عمية ، وامرتو باف يقـو بأمر اصحابو بالسجود لو اذا دخموا عميو ، فقاـ عبد العزيز الذي كاف 
يسكف في كنيسة في اشبيمية باتخاذ باب صغير موجود فييا بالدخوؿ عميو منو فكاف الشخص 

 . (:9)منحيا لو وىو اشبو بالسجود لعبد العزيزالداخل عميو يكوف 

كما اف ىناؾ رواية اخرى تشير الى اف زوجتو اـ عاصـ او ايمة امرتو باف يمبس تاجا 
ان المموك اذا لم يتوجوا فال ممك ليم فيل اعمل لك مما بقي عندي من مف ذىب قائمة لو ) 
بادئ االمر اال انو رضخ الييا بعد  ، لكف عبد العزيز رفض ذلؾ في (;9)( الجواىر والذىب تاجا

اف الحت عميو زوجتو فقبمو منيا ، فأخذ عبد العزيز بمبس التاج فترة مف الزمف حتى انكشف 
امره عندما دخمت عمييـ امرأة ورات التاج عمى رأسو فأخبرت زوجيا فانتشر الخبر فأتيموه بأنو 

 . (>9)قد تنصر بفعل زوجتو

وكال الروايتيف ضعيفة اذ اشارت كتب التراجـ الى اف عبد العزيز كاف رجال صالحا 
ومثل ىكذا عمل ال يقـو بو رجل لو ديف وخير ما يؤكد ذلؾ قوؿ والده فيو بعد اغتيالو وقدـو 

فمعمر هللا ما عممتو نياره اال صواما وليمو اال قواما  رأسو الى الشاـ وتقديمو ألبيو بقولو ) 
، ولعل اعداء عبد العزيز ىـ مف قاموا بدس ىذا الخبر أي انو  (=9)( لحب هلل ولرسولو ..شديد ا

 ارتد عف االسالـ حتى يكوف قتمو شرعيا ومبررا ليـ . 

والبد مف االشارة الى اف كمتا الروايتيف ىي مف صنيعة الوفد الذي قدـ برأس عبد العزيز 
عنيا في بالد الشاـ او االندلس حتى تكوف مبررا  الى بالد الشاـ فقاـ ىذا الوفد بأخبار الناس

 لقتمو ، فيكوف كالـ الوفد ىو نفس ما ذكرتو ىذه الروايات مف لبسو لمتاج او تنصره . 

كما اف ىناؾ بعض المصادر التي اشارات حوؿ الدافع وراء اغتيالو ىو ما قاـ بو طارؽ 
عند قدوميما الى بالد الشاـ مما بف زياد مف السعاية بموسى بف نصير لدى الخميفة سميماف 

 . (<9)ادى الى اغتياؿ عبد العزيز ووالده موسى مف بعده
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ويبدو اف الدافع االساسي وراء اغتياؿ عبد العزيز مف قبل الخمفاء االموييف ىو لمتخمص 
مف آؿ موسى بف نصير بعد اف تـ لألموييف ما ارادوا مف تحقيق االنتصارات والفتوحات في 

ندلس وحرصا منيـ عمى بقاء ىذه الواليات تابعة بصورة مباشرة الى السمطة االموية افريقية واال
فقد تـ تصفية قادة الفتح لألندلس كي ال يفكروا باالستقالؿ بيذه الواليات عف الحكومة المركزية 
وىو امر اف حدث فمو خطورة كبيرة جدا ألنو سيحـر حزينة الدولة المركزية مبالغ طائمة كتمؾ 

 جاء بيا موسى بف نصير الى الوليد ، وىذا االمر ىو الذي راود افكار الخميفة سميماف .  التي

كما اشارت بعض الروايات التاريخية الى اف عبد العزيز ووالده موسى بف نصير كانوا 
مواليف آلؿ البيت وىو ما اكده عمر بف عبد العزيز بعد لقائو بموسى بف نصير في بالد الشاـ 

ويبدو اف اؿ موسى بف نصير كانوا  (?9).. ( وحبك آلل دمحم صمى هللا عميو والوبقولو لو ) 
مواليف آلؿ البيت والدليل ما ذكر عف نصير جد عبد العزيز الذي كاف عمى خيل معاوية بف ابي 
سفياف ورفض الدخوؿ في حرب االماـ عمي )عميو السالـ( في صفيف وعمى الرغـ مف عدـ قبوؿ 

 . (@9)اال انو عفى عف نصير جد عبد العزيزمعاوية ىذا الفعل 

 طريقة اغتيالو   

ويبدو اف واحدة مف اىـ عمميات االغتياؿ التي جرت في االندلس في عيد الوالة لممدة 
ـ ( استخدـ فييا السيف كأداة في التنفيذ ، حينما اغتيل الوالي عبد >><-87<ىػ/?:9-8@)

، وقد اختمفت الروايات التاريخية بشأف  ـ(>8<-:8<ىػ/<@->@العزيز بف موسى بف نصير)
عممية االغتياؿ ووقت االغتياؿ ، فتذكر بعض الروايات الى اف الجند قد ثاروا عميو وقاموا 

-;>باغتيالو وبعثوا برأسو الى بالد الشاـ إليصالو الى الخميفة االموي سميماف بف عبد الممؾ )
فيما اشارت روايات اخرى الى اف عممية االغتياؿ قد تمت في وقت .  (7:)ـ(<8</;<=/ ػى @@

( الذي كاف مالصقا مسجد ربينةصالة الصبح في المسجد ويعرؼ ىذا المسجد المعروؼ بػ)
 .(8:)لمكنيسة التي سكنيا عبد العزيز بف موسى بف نصير في مدينة اشبيمية والتي اتخذىا لو بيتا

قد قاموا بيذا العمل بعيدا عف اعيف الناس ، ويبدوا اف  واشارت الروايات الى اف القاتميف
فاتو ىناؾ خطة قد دبرت مف قبل القاتميف في وقت يكوف الناس نياـ ، فال يوجد مف يدافع عنو )
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 ، الى مؤذنو فقالوا لو : اذن بميل لكي يخرج الى الصالة ، فأذن المؤذن ، ثم ردو التثويب
قد عجمت واذنت بميل ، فخرج الى المسجد وقد اجتمع فخرج عبد العزيز ، فقال لمؤذنو : ل

وكاف عبد العزيز قد قرأ اثناء   (9:)..( اولئك النفر وغيرىم ممن حضر الصالة وتقدم عبد العزيز
الصالة سورة الحمد وبعدىا الواقعة فارادوا ضربو وىو في محراب صالتو فقاـ بقطع صالتو 

ف ذكرت روايات اخرى الى اف عبد العزيز قد قرأ سورتي ، في حي(::)وتركيا ىاربا ، فتبعوه وقتموه
 .(;:)الحمد والحاقة قبل ضربو بالسيف

كما صورت الروايات اسموب االغتياؿ وذكرت اف ىؤالء الذيف اشتركوا في اغتياؿ عبد 
فدخل  ، فأنصرف ىاربا ، حتى دخل دارهالعزيز عندما ارادوا قتمة وضعوا السيف عمى رأسو ) 

، ولعل ىذا القاتل حينما فعل ذلؾ كاف مترددا في قتل عبد  (>:)( ختبأ تحت شجرةجانبا منو وا
العزيز مما دعاه الى اليرب منيـ ، وبالرغـ مف ذلؾ فقد اصر القاتموف عمى جريمتيـ وتبعوه الى 
بيتو لقتمو . فوجده احدىـ فقاـ عبد العزيز بأغرائو بما يريد مف الماؿ اف انجاه مف القتل ، لكف 

ال تذوق الحياة بعدىا ، فأجير عمى عبد العزيز اتل رفض ىذه المساومة وقاؿ لعبد العزيز ) الق
 .(=:)( واحتز رأسو

مف خالؿ ىذه الرواية نجد انو مف غير المعقوؿ اف يكوف قائد كعبد العزيز مرموؽ 
يمكف  ومشيور بالشجاعة واالقداـ ، ال يقـو في الدفاع عف نفسو رغـ ىربو الى البيت ، كما ال

اف يخمى منزؿ والي االندلس مف الحرس او السالح ، االف اف يكوف القاتميف قد ابعدوا كل ما 
يمكف اف يدافع بو عبد العزيز عف نفسو كالحرس او السالح ، او اف الحرس منى المتواطئيف 

 مع القتمة .

الذي  كما اف ىناؾ اختالفا في المصادر التاريخية في تحديد سنة مقتمو ، ففي الوقت
 ػى <@اشارت فيو بعض المصادر الى اف السنة التي قتل بيا عبد العزيز ىي سنة )

،  (?:)ـ(=8</ ?@نجد اف ىناؾ مصادر اخرى ذكرت اف سنو اغتيالو ىي ) ،(<:)ـ(>8</
، واصح التواريخ التي  (@:)ـ(<8</  ػى @@وىناؾ قسـ ثالث ذكر اف االغتياؿ تـ في سنة )

سميماف بف عبد ـ( ، كوف الخميفة االموي >8</ ػى <@و ىو االوؿ )ذكرناىا في سنة اغتيال
قاـ بعرض رأس عبد العزيز عمى والده موسى بف نصير  ـ (<8<-;8</ ػى @@-=@الممؾ )
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،  (8;)ـ(>8</ ػى <@، وكانت سنة وفاة موسى بف نصير ىي )(7;)الذي كاف في الشاـ آنذاؾ
، باإلضافة الى ذلؾ كانت (9;)ـ( قتل عبد العزيز>8</<@كما ذكر الطبري في حوادث سنة )

ابتدأىا عند خروج ابيو مف االندلس في ( :;)والية عبد العزيز عمى االندلس سنتيف ونصف الشير
، وعند حساب تاريخ توليتو وتاريخ قتمو نجده انو يساوي ما ذكره  (;;)ـ(:8</  ػى >@سنة )

 رخوف مف مدة حكمو لألندلس . المؤ 

 المنفذين الغتيالو 

ونجد اف اوؿ دور لمجند في تنفيذ عمميات االغتياؿ كاف واضحا في اغتياؿ الوالي عبد 
ـ ( ، وبالرغـ مف االختالؼ حوؿ الجية المنفذة >8<ىػ /<@العزيز بف موسى بف نصير عاـ )

غتياؿ ، وذلؾ حينما ارسل الخميفة االموي لالغتياؿ اال اف الجند ىـ مف قاموا بعممية تنفيذ اال
كتابا الى واليو عبد العزيز يطمب منو اف  ـ(<8<-;8</  ػى @@ -=@)سميماف بف عبد الممؾ 

يقرب بعض الرجاؿ مف اىل الشجاعة والغنى ، لحاجتو الييـ في عمميات الجياد ضد االعداء 
وذكر بمغ عددىـ خمسة اشخاص مف ، (>;)وطمب منو ايضا اف يولييـ الثغور المواجية لألعداء

وجوه العرب في االندلس ، وطمب منيـ اف يقوموا باغتياؿ الوالي عبد العزيز واف مف يقـو بقتمو 
، فيما ذكرت رواية اخرى اف كتاب الخميفة قد وصل الى (=;)تكوف والية االندلس لو ومف حضو

 .(?;)ـ تحدد الرواية اعدادىـووجوه العرب الذيف كانوا باألندلس ول(<;)حبيب بف ابي عبيدة

لـ يكف حبيب بف ابي عبيدة وحده المنفذ لعممية االغتياؿ ، بل اشترؾ معو عدد مف القادة 
والزعماء العرب وكاف ىو المتزعـ ليـ حسبما اشارت الروايات ، وكاف تنفيذ االغتياؿ قد تـ عمى 

زيز الى داره بعدما ىرب منيـ مف ، فيو مف قاـ بمالحقة عبد الع(@;)يد زياد بف النابغة التميمي
، (7>)المسجد عندما حاولوا اغتيالو اثناء الصالة ، وفرار حبيب بف ابي عبيدة ىو واتباعو الباقيف

، اما باقي (8>)كما اف ىناؾ رواية اخرى تشير الى اف القاتل لعبد العزيز ىو زياد بف عذرة البموي 
عمل ىاـ سوى اشتراكيـ في العممية ولـ المشتركيف في العممية فيحتمل عدـ قياميـ بأي 

 .(9>)ينفذوا
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 نتائج واثار اغتيالو 

تولى عبد العزيز بف موسى بف نصير حكـ والية االندلس  بعد ابيو وىو اوؿ الوالة لكنو 
ـ( وكاف اغتيالو اوؿ عممية اضعاؼ لمسمطة في  >8<ػ/ى <@لـ يستمر طويال اذ اغتيل عاـ )

االندلس كونيا بالد حديثة الفتح ودخمت االندلس باغتيالو بأزمة سياسية تمثمت بعدـ وجود والى 
يتولى الحكـ ويكوف مقبوال مف قبل الجميع سواء مف اىل االندلس او مف قبل الدولة االموية في 

. اذ (:>)ممو القاتميف بضرورة اختيار والي جديد لألندلسبالد الشاـ ولـ ينفع الكتاب الذي كاف يح
ومكث اىل االندلس بعد ذلك )اشارت احدى الروايات اف االندلس استمرت بدوف والي يحكميا 

 .(>>)فيما ذكرت رواية ثانية اكثر دقة اف المدة كانت عاـ كامل (;>)( سنين ال يجمعيم وال

تمؾ الفترة التي تمت اغتياؿ عبد العزيز بف حدثت طواؿ فترة غياب الوالي عف االندلس 
موسى انقسامات وفوضى وكل طرؼ مف اطراؼ الصراع يريد ايصاؿ مرشحو لمنصب والية 

، (<>)واليا عمى االندلس ( =>)االندلس ، فاجتمعت وجوه القبائل عمى تقديـ ايوب بف حبيب المخمي
 .(?>)ف الغافقيفيما اشارت رواية ثانية اف الوالي ىو الحر بف عبد الرحم

ومف اىـ نتائج اغتياؿ عبد العزيز ىو نقل العاصمة مف مدينة اشبيمية الى مدينة قرطبة 
 .(@>)عمى يد الوالي ايوب بف حبيب حيف عيف واليا عمى االندلس

وعمى الرغـ مف قصر والية عبد العزيز عمى االندلس اال انو كاف احد افضل والة 
استكماؿ عمميات الفتح وتثبيت دعائـ الحكـ فيو ، كما انو لو االندلس ، فاليو يعود الفضل في 

الفضل في تنظيـ االدارة فيو ، وىو اوؿ مف بدء عممية االختالط مع السكاف االصمييف لألندلس 
 .(7=)بزواجو مف اـ عاصـ وفتح الباب اماـ باقي العرب لمتزوج مف بنات القوط وغيرىـ
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 اليوامش
؛ حتي ، فميب ،  8>9/8؛ الضبي ، بغية الممتمس ، 7@9-@?9الحميدي ، جذوة المقتبس ،ص (8) 

؛  9</9، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واالندلس ،؛ زبيب ، نجيب ;@تاريخ موجز ، ص العرب
  ،؛الفيداوي ، حاـز دمحم جيراف ، موسى بف نصير :=حومد ، اسعد ، محنة العرب في االندلس ، ص

 .  ?@ص
/ ;، كفر مثرى : مدينو في بالد الشاـ لـ يحدد ليا موضعا معينا . ينظر : الحموي ، معجـ البمداف (9)

;>8. 
تدمير :كورة باألندلس تقع شرقي قرطبة وليا معادف متعددة وفييا مدف ومعاقل ورساتيق كثيرة .  (:)

؛ الحميري ، صفة جزيرة ؛ 8<;/;؛ الحموي ، معجـ البمداف ، ?:8ينظر : اليمذاني ، البمداف ، ص
 .  :=-9=االندلس ، ص

قرطبة : قاعدة بالد االندلس ودار الخالفة فييا وىي تضـ خمس مدف كل واحدة منيا ليا سور  (;)
حد ابرز معالميا . واسواؽ ومفصولة عف االخرى بأسوار ، ويوجد في قرطبة المسجد الجامع وىو ا

  ،؛ الحميري  @<>-;<>/ 9يسي ، نزىة المشتاؽ ، ؛ االدر =?، صالزىري ، كتاب الجغرافية: ينظر
 :=-8=/8، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ؛ ابف الوردي ?>8ص-:>8الندلس ، صصفة جزيرة ا

 .;:-?8؛ عناف ، االثار االندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغاؿ ، ص
؛ طو ، عبد الواحد  >9:، اكماؿ الكماؿ ، ص ؛ ابف ماكوال 8>8السممي ، كتاب التاريخ ،ص  (>)

 . 9<8ذنوف ، الفتح واالستقرار العربي في المغرب واالندلس ، ص
جيميقية : احد نواحي بالد االندلس والتي تقع في الشماؿ الغربي ليا ، وىي بال ال يطيب السكف  (=)

؛  <>9/8معجـ البمداف ،  فييا اال الى اىميا وصل الييا موسى بف نصير ولـ يفتتحيا . الحموي ،
 . <=-==الحميري ، صفة جزيرة االندلس ، ص

 ،؛ ابف ناصر الديف الدمشقي ، توضيح المشتبو 9@/9ابف قتيبة الدينوري ، االمامة والسياسة ، (<)
 .  ;9؛ مصطفى ، شاكر ، االندلس في التاريخ ، ص 7@:/9
انت دار الممؾ في القدـ لحكاـ االندلس ماردة : احد مدف الجوؼ التي تقع بالقرب مف قرطبة ك (?)

السابقيف واخر مف حكميا ىو لذريق ، ويعني اسـ ماردة ) منزؿ االشراؼ ( . ينظر : الحميري ، صفة 
 .?8>؛ الروض المعطار ، ص <<8-><8جزيرة االندلس ، ص

قرطبة  واغمب اشبيمية : مدينة كبيرة ذات اسوار حصينة واسواؽ كثيرة تقع عمى النير الكبير نير  (@)
اىميا مياسير واشتيرت بتجارة الزيت ، ويوجد فييا عدد مف الحمامات .ينظر ؛ القزويني ، اثار البالد 
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 ??، ص الزىري ، كتاب الجغرافية؛  8;>/ 9؛ االدريسي ، نزىو المشتاؽ ،  <@;واخبار العباد ، ص
 8=/8عجائب وفريدة الغرائب ،؛ ابف الوردي ، خريدة ال 97-?8؛ الحميري ، صفة جزيرة االندلس ،ص

 . 8>->;؛ عناف ، االثار االندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغاؿ ، ص
، السامرائي ، خميل ابراىيـ  9<-8<،ص 8عناف ، دمحم عبد هللا ، دولة االسالـ في االندلس ، ؽ (87)

ميف خمف جباؿ ؛ المزروع ، جياد المسم @:، واخروف ، تاريخ العرب وحضارتيـ في االندلس ، ص
 . 8>-7>البرتات ، ص

 . 987/>؛ ابف منظور ، لساف العرب ،  @9?/9الصحاح ، الجوىري ،  (88)
 . <87/<الفراىيدي ، العيف ،  (89)
 .  :;9/8الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ،  (:8)
 .  7@8/8؛ المقري ، نفح الطيب ،  >الحميدي ، جذوة المقتبس ،  (;8)
 . ;8/99المصدر نفسو ،  المقري ، (>8)
 .  8>8السممي ، كتاب التاريخ ، ص (=8)
 .  :8/99=ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  (<8)
؛  :</9، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واالندلس، زبيب؛  @9/;9، النويري ، نياية االرب (?8)

 .  @?8مؤنس ، فجر االندلس ، ص
 .  ;>:خبارىا ،صابف عبد الحكـ ، فتوح مصر وا (@8)
 .  9;؛ مجيوؿ ، فتح االندلس ، ص <9مجيوؿ ، اخبار مجموعة ،ص (97)
 ،زبيب ، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واالندلس؛  :9/9ابف عذارى ، البياف المغرب ،  (98)
9/>@.  
 .  ;8/99المقري ، نفح الطيب ،  (99)
 .  :9/>؛ ابف االثير ، الكامل في التاريخ ،  ;>:ابف عبد الحكـ ، فتوح مصر واخبارىا ،ص (:9)
 .  ?9-<9مجيوؿ ، اخبار مجموعة ،ص (;9)
؛ ارسالف ، الحمل  @9/;9؛ النويري ، نياية االرب ،  ?9مجيوؿ ، اخبار مجموعة ، ص (>9)

 .  @?8؛ مؤنس ، فجر االندلس ، ص >8;/:الموشية ، 
 .  :9/88ابف قتيبة ، االمامة والسياسة ،  (=9)
 .  ;@9/9اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ،  (<9)
 .  <:/:، الميانجي ، مواقف الشيعة ،  ></9ابف قتيبة ، االمامة والسياسة ،  (?9)
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 . 9:-8:/9ابف عذارى ، البياف المغرب ،  (@9)
عمر  ؛ الصالبي ،  79>/9تمس ، ؛ الضبي ، بغية المم 7@9الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (7:)

 . 8=8، ص بف عبد العزيز، معالـ التجديد واإلصالح الراشدي عمى منياج النبوة
 .??9؛ طو ، الفتح واالستقرار العربي ، ص =:ابف القوطية ، تاريخ افتتاح االندلس ، ص (8:)
 . ;>:ابف عبد الحكـ ، فتوح مصر واخبارىا ، ص (9:)
 . =:؛ ابف القوطية ، تاريخ افتتاح االندلس ،ص  9/889االمامة والسياسة ، ابف قتيبة ،  (::)
؛ النويري ،  9;؛ مجيوؿ ، فتح االندلس ، ص 8>8/9ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ،  (;:)

 . 7:/ ;9نياية االرب ، 
 .;>:ابف عبد الحكـ ، فتوح مصر واخبارىا ، ص (>:)
 . >>:سو ، صابف عبد الحكـ ، المصدر نف (=:)
؛ ابف 7@9؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص 8>9ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ، ص (<:)

 . >>9عبد الحكـ ، المصدر نفسو ،ص 
؛ ابف القوطية ،  ?9؛ مجيوؿ ، اخبار مجموعة ، ص  :9/88ابف قتيبة ، االمامة والسياسة ،  (?:)

 . 8:تاريخ افتتاح االندلس ، ص
  ،؛ النويري ، نياية االرب ?=9/=؛ الذىبي ، تاريخ االسالـ ،  79>/9بغية الممتمس ،  الضبي ، (@:)

9;/9@ . 
 . :9/88ابف قتيبة ، االمامة والسياسة ،  (7;)
 . ;8/99=ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  (8;)
 . =?9/>تاريخ ،  (9;)
 . 8>8/9ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ، (:;)
؛  7@9؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص 9>:بد الحكـ ، فتوح مصر واخبارىا ،صابف ع (;;)

 .  79>/9الضبي ، بغية الممتمس ، 
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؛ ابف امير المؤمنيف ، تاريخ االندلس مف الفتح  8>8/9ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  (>;)
؛ شامي ، موسى بف نصير القائد الذي لـ تيـز  >9الى السقوط مف خالؿ مخطوط تاريخ االندلس ،ص 

 .  8@لو راية ،ص 
؛  =:، صريخ افتتاح االندلستا ،؛ ابف القوطية 9/889والسياسة،  ، االمامةابف قتيبة الدينوري  (=;)

 . @?9ص-??9طو ، الفتح واالستقرار العربي ، ص
حبيب بف ابي عبيدة بف عقبة بف نافع الفيري ، مف وجوه العرب باألندلس واحد ابرز رجاؿ  (<;)

موسى بف نصير والذي دخل معو الى االندلس اثناء عممية الفتح ، وبقي بيا حتى بعد خروج موسى 
ـ وىو مف قاـ بالخروج برأس عبد العزيز الى بالد الشاـ ، ثـ سكف بعد ذلؾ في نواحي ورجوعو الى الشا

افريقية ليتولى مناصب عسكرية ، وقتل اثناء احدى الحروب مع الخوارج في المغرب عاـ 
؛ ابف عساكر ، تاريخ مدينة  7;:-@::/8ـ( . ينظر : الضبي ، بغية الممتمس ، 7;<ىػ/:89)

 . 9;/89دمشق ، 
 .  8;؛ الطائي ، سقوط الدوؿ والحكومات ،ص  @9/;9النويري ، نياية االرب ،  (?;)
زياد بف النابغة التميمي : ىو مف وجوه العرب في االندلس ومف الذيف دخموا برفقة موسى بف  (@;)

نصير وبقي بعد خروجو اثناء عودتو الى بالد الشاـ ، وتولى زياد حسب بعض الروايات اغتياؿ عبد 
؛  :<:/8ـ ( . ينظر : الضبي ، بغية الممتمس ، >8</ <@العزيز بف موسى بف نصير بيده عاـ )

 .  @98الحميدي ، جذوة المقتبس ،ص 
 .  >>:ابف عبد الحكـ ، فتوح مصر واخبارىا ، ص (7>)
: احد اشراؼ العرب الذيف دخموا مع موسى بف نصي اثناء عممية الفتح واحد  زياد بف عذرة البموي  (8>)

كرت قولو ابرز المنفذيف لعممية اغتياؿ عبد العزيز بف موسى بف نصير حسب بعض الروايات ، والتي ذ
لعبد العزيز عندما اراد قتمو في داره ) قد حقت عميؾ يأبف الفاعمة ( . ينظر : مجيوؿ ، فتح االندلس ، 

؛  ;:/9  ،؛ ابف عذارى ، البياف المغرب 8>8/9؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ،  :;ص
 .  ;?، االندلس مف الفتح العربي المرصود الى الفردوس المفقود ،ص  شبارو
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لـ تورد المصادر التاريخية ترجمة ليؤالء الذيف قاموا باالشتراؾ في تنفيذ عممية اغتياؿ عبد العزيز  (9>)
وانما اكتفت بذكر اسمائيـ ، وىـ كال مف ابف وعمة التميمي ، وسعد بف عثماف بف ياسر ، وعمر بف 

  ،اليحصبي ، وعمر بف كثير ، وعمرو بف شراحيل . ينظر : ابف قتيبة الدينوري ، االمامة والسياسة زياد
9/887-888  . 
طو ، الفتح ؛  :97؛ الصوفي ، الفتح وعصر الوالة ، ص 9/889الدينوري ، االمامة والسياسة ،  (:>)

 .  8@9واالستقرار العربي ، ص
 .  >>:ارىا ، صابف عبد الحكـ ، فتوح مصر واخب (;>)
 .  @9/;9النويري ، نياية االرب ،  (>>)
ايوب بف حبيب المخمي : ىو ابف اخت موسى بف نصير تولى والية االندلس بعد اغتياؿ عبد  (=>)

العزيز بف موسى مف قبل وجوه القبائل واستمر بحكـ والية االندلس ستة اشير . ينظر : الضبي ، بغية 
 .  >@9/:؛ المقري ، نفح الطيب ، 8<8جذوة المقتبس ،ص  ؛ الحميدي ،8@8/9الممتمس ، 

؛ الحجي ، التاريخ  ?88/;؛ ابف خمدوف ، تاريخ ، @?;/>ابف االثير ، الكامل في التاريخ ،  (<>)
 . ;<8االندلسي مف الفتح االسالمي حتى سقوط غرناطة ، ص

 واله دمشق أىل رحمف الغافقي مفالحر بف عبد الرحمف الغافقي : ىو الحر بف عبد هللا بف عبد ال (?>)
 واليا فأقاـ وتسعيف نصير سنة ثماف بف موسى بف العزيز عبد قتل بعد الممؾ األندلس عبد بف سميماف
؛ ابف حـز ،  =>:->>:/89أشير . ينظر : ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  وتسعة سنتيف عمييا

 . ==:جميرة انساب العرب ، ص
؛ اشتيوي ، االندلس في 8:9؛ طو ، دراسات اندلسية ،ص  >@9/:المقري ، نفح الطيب ،  (?@>)

 .  @>عصر الوالة ، ص
 .  ;?شبارو ، االندلس مف الفتح العربي المرصود الى الفردوس المفقود ، ص (7=)
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 قائمة المصادر 
 المصادر االولية : 

الحسف عمي بف أبي الكـر دمحم بف دمحم بف عبد الكريـ الشيباني   وعز الديف أبابف االثير ، 
 ـ(89:9ىػ / 7:=ت)

 . ==@8الكامل في التاريخ ، د.تحق ، د.ط ، دار صادر ، بيروت ،  - 8
عبدهللا دمحم بف دمحم بف إدريس الحمودي الحسني . مف عمماء القرف السادس  وأب، االدريسي ، 

  اليجري / الثاني عشر الميالدي

 .  @?@8، عالـ الكتب ، بيروت لبناف ،  8نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ ، د.تحق ، ط -9
 (ـ98?8ىػ/<:89تابف امير المؤمنيف ، اسماعيل بف ابراىيـ )

تاريخ االندلس مف الفتح حتى السقوط مف خالؿ مخطوط تاريخ االندلس ، تحقيق وتعميق  – :
 .<977الثقافة الدينية ، القاىرة مصر ،  ، مكتبة 8وعرض : انور دمحم زناتي ، ط

 ـ(8779ىػ /:@:تإسماعيل بف حماد )الجوىري ، 
، دار العمـ 8الصحاح او تاج المغة وصحاح العربية ، تحقيق : حمد عبد الغفور عطار ، ط – ;

 .  =>@8لممالييف ، القاىرة ، 
 ـ(:=87ىػ / =>;تأبو دمحم عمي بف أحمد بف سعيد )ابف حـز ، 

، دار الكتب العممية ، بيروت لبناف 8جميرة انساب العرب ، تحقيق : نخبة مف العمماء ، ط – >
 ،8@?:  . 

 ـ(>@87ىػ /??;ت)  بف أبي نصر فتوح بف عبدهللا االزديعبدهللا أبو دمحم الحميدي ، 
، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،  9جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس ، ط – =
977? . 

 ـ (?899ىػ / =9=تشياب الديف بف عبدهللا ياقوت )الحموي ، 
 .  @<@8معجـ البمداف ، د.تحق ، د.ط ، دار احياء التراث العربي ، بيروت لبناف ،  -<

 ـ (=8:9ىػ / <9<)ت  دمحم بف عبد المنعـ الصنياجيالحميري ، 
، 9: الفي بروفنساؿ ، ط صفة جزيرة االندلس ، عني بنشرىا وتصحيحيا وتعميق حواشييا -?

 . ??@8دار الجبل ، بيروت لبناف ، 
، مطابع ىيدلبرغ ،  9الروض المعطار في خبر االقطار ، تحقيق : احساف عباس ، ط – @
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 .   ;?@8بيروت ، 
 ـ(>7;8ىػ / ?7?ت)ابف خمدوف ، عبد الرحمف 

والعجـ والبربر ومف العبر وديواف المبتدأ والخبر في أياـ العرب تاريخ ابف خمدوف او  - 87
 . @<@8، وت لبناف، بير ، دار احياء التراث العربي;ط، د.تحق ، عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر

 (<;:8ىػ /?;<تأبو عبدهللا شمس الديف )الذىبي ، 
، دار الكتاب العربي ، بيروت  8تاريخ االسالـ ، تحقيق : عمر عبد السالـ تدمري ، ط -88
 . <?@8لبناف ، 

، ابي عبد هللا دمحم بف ابي بكر )توفي في اواسط القرف السادس اليجري/ اسادس عشر الزىري 
 الميالدي(
الجغرافيا ، اعتنى بتحقيقو : دمحم حاج رضا ، د.ط ، مكتبة الثقافة الدينية ، بورسعيد ،  – 89

 مصر ، د.ت .
 ـ(8979ىػ /@@>تأحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة )الضبي ، 

، دار الكتاب  8بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ االندلس ، تحقيق : ابراىيـ االبياري ، ط - :8
 . @?@8بيروت ،  -المصري ، دار الكتاب المبناني ، القاىرة 

 ـ (99@ىػ / 87: تدمحم بف جرير )الطبري ، ابي جعفر 
  ،العممي لممطبوعاتتاريخ الرسل والمموؾ ، تحقيق : نخبة مف العمماء ، د.ط ، مؤسسة ا – ;8

 بيروت لبناف ، د.ت .
 ـ(9>?ىػ/?:9السممي ، عبد الممؾ بف حبيب )ت

، المكتبة العصرية ، بيروت لبناف ، 8كتاب التاريخ ، اعتنى بو : عبد الغني مستو ، ط – >8
977? . 

 ـ(7<?ىػ / <>9ت) ابو القاسـ عبدالرحمف بف عبد هللا ابف عبد الحكـ ، 
  =@@8، دار الفكر ، بيروت لبناف ،  8فتوح مصر واخبارىا ، ، تحقيق : دمحم الحجيري ، ط –=8

 ـ(8:89ىػ/89<المراكشي )تأبو العباس أحمد بف دمحم ابف عذارى ، 
  ،البياف المغرب في اخبار االندلس والمغرب ، تحقيق : الفي بروفنساؿ ، د.ط ، دار الثقافة – <8

 بيروت لبناف ، د.ت . 
 ـ(><88ىػ /8<>تأبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة هللا )بف عساكر ، ا

تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق : عمي شيري ، د.ط ، دار الفكر لمطباعة والنشر ، بيروت  – ?8
 .  ;@@8لبناف ، 
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 ـ(=?<ىػ/7<8)ت البصري  بف عمرو بف تميـ عبد الرحمف الخميل بف أحمدالفراىيدي ، ابو 
، مؤسسة دار اليجرة ، ايراف 9السامرائي ، ط المخزومي و إبراىيـ العيف ، تحقيق : ميدي – @8

 ،8@?? . 
 ـ(8789ىػ / :7;تأبي الوليد عبدهللا بف دمحم بف يوسف االزدي )ابف الفرضي ، 

  ،، المكتبة العصرية ، بيروت 8تاريخ عمماء االندلس ، تحقيق : صالح الديف اليواري ، ط – 97
977= . 

 ـ(;8;8ىػ / <8?تنصر اليوريني ) الفيروز آبادي 
 القاموس المحيط ، د.تحق ، د.ط ، د.مكا . د.ت . -98

  ـ(@??ىػ / =<9 تأبي دمحم عبدهللا بف مسمـ )ابف قتيبة الدينوري ، 
، انتشارات الشريف الرضي ، قـ ايراف ،  8، ط عمي شيري  :تحقيق ، االمامة والسياسة – 99

8@@9 . 
 ـ ( :?89ىػ / 9?=) ت زكريا بف دمحم بف محمود ،  القزويني

 .  ;?@8اثار البالد واخبار العباد ، د.ط ، دار صادر ، بيروت لبناف ،  -:9
 ـ(<<@ىػ /<=: تأبو بكر دمحم بف عمر القرطبي )ابف القوطية ، 

، دار الكتاب لعربي ودار الكتاب 9، ط تاريخ افتتاح االندلس ، تحقيق : ابراىيـ االبياري  – ;9
 . @?@8المبناني ، بيروت القاىرة ، 

 ـ(9?87ىػ / ><;ت) أبو نصر عمي بف ىبة هللا ابف ماكوال ، 
 اكماؿ الكماؿ ، د.تحق ، ، د.ط ، دار احياء التراث العربي ، د.ت . – >9

 مجيوؿ
اقعة بينيـ ، تحقيق : إبراىيـ أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائيا والحروب الو  - =9

 . @?@8، دار لكتاب المصري ودار الكتاب المبناني ، القاىرة بيروت ،  9االبياري ، ط
 مجيوؿ 

: لويس مولينا ، د.ط ، المجمس االعمى لألبحاث العممية ، قفتح االندلس ، دراسة وتحقي  - <9
 . ;@@8مدريد ، 

 ـ (8:=8/  ىػ8;87ت) التممساني أحمد بف دمحمالمقري ، 
: تحقيق ،كر وزيرىا لساف الديف ابف الخطيبنفح الطيب في غصف االندلس الرطيب وذ – ?9

 .  ?@@8، دار الفكر ، بيروت لبناف ،  8يوسف الشيخ ودمحم البقاعي ، ط
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 ـ(8:88ىػ /88<تأبي الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكـر االفريقي المصري )، ابف منظور
 . ;?@8، د.ط ، ادب الحوزة لمنشر ، قـ ايراف ،  لساف العرب ، د.تحق – @9

 ـ(?:;8ىػ/9;?ابف ناصر الديف الدمشقي ، دمحم بف عبد هللا القيسي )
، مؤسسة الرسالة ،  8توضيح المشتبو ، حققو وعمق عميو : دمحم نعيـ القرمشوسي ،ط – 7:

 . :@@8بيروت لبناف ، 
 ـ(9::8/ىػ::<النويري ، شياب الديف احمد بف عبد الوىاب )

، دار الكتب العممية ،  8نياية االرب في فنوف االدب ، تحقيق: عبد المجيد ترصيني ، ط – 8:
 .  ;977بيروت لبناف ، 

 ـ(8>@ىػ/7;:اليمذاني ، احمد بف دمحم )ت
، عالـ الكتب لمطباعة والنشر ، بيروت لبناف ،  8البمداف ، تحقيق: يوسف اليادي ، ط – 9:

8@@=  . 
 ـ(?;;8ىػ/9>?ابو عمر سراج الديف المظفر البكري )ت ابف الوردي ،

، مكتبة دار الثقافة  8خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، تحقيق : انور دمحم زناتي ، ط – ::
 . ?977االسالمية ، القاىرة ، 

 (ـ;7@ىػ/ 9@9توفي بعد عاـأحمد بف أبي يعقوب بف جعفر بف وىب بف واضح )، اليعقوبي
 .  ;@@8، المكتبة الحيدرية ، قـ ايراف ، 8وبي ، طتاريخ اليعق – ;:

 ثانيا : المراجع الحديثة 
 ارسالف ، شكيب 

الحمل السندسية في االثار واالخبار االندلسية ، د.ط ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت  – >:
 لبناف ، د.ت .

 حتي ، فميب 
 . 8@@8بيروت ، ، دار العمـ لممالييف ،  =طالعرب ، تاريخ موجز ،  – =:

 الحجي ، عبد الرحمف 
،  9ـ( ، ط9@;8-88<ىػ/<@?-9@التاريخ االندلسي مف الفتح حتى سقوط غرناطة ) – <:

 . 8?@8دار القمـ ، دمشق بيروت ، 
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 حومد ، اسعد 
، لمؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت لبناف ، 9محنة العرب في االندلس ، ط – ?:

8@?? . 
 زبيب ، نجيب 

  األمير،، دار  8، تقديـ ، احمد ابف سودة ، طة العامة لتاريخ المغرب واالندلسالموسوع – @:
 . >@@8بيروت ، 

 السامرائي ، خميل ابراىيـ واخروف 
، المؤسسة المبنانية لمكتاب االكاديمي ، بيروت  8تاريخ العرب وحضارتيـ في االندلس ، ط – 7;
 .  ;978لبناف ، 

 شامي ، سامح 
، دار الفكر العربي ، بيروت لبناف ،  8موسى بف نصير القائد الذي لـ تيـز لو راية ، ط – 8;

977< . 
 شباروا ، عصاـ دمحم 

، دار النيضة العربية ، بيروت  8االندلس مف الفتح المرصود الى الفردوس المفقود ، ط – 9;
 . 9779لبناف ، 

 الصالبي ، عمي دمحم 
، دار  8التجديد واالصالح الراشدي عمى منياج النبوة ، طعمر بف عبد العزيز معالـ  - :;

 . =977التوزيع والنشر االسالمية ، مصر ، 
 الصوفي ، خالد 

ـ( ، د.مكا ، د.ط ، =><-88</ 8:9-9@تاريخ العرب في االندلس الفتح وعصر الوالة) -;;
 د.ت .

 الطائي ، نجاح 
، دار اليدي ألحياء التراث  ،  8، ط سقوط الدوؿ والحكومات دراسة النموذج االندلسي – >;

 . ;977لندف ، 
 طو ، عبد الواحد ذنوف 

 . ;977، دار المدار االسالمي ، بيروت لبناف ،  8دراسات اندلسية ، ط – =;
، دار المدار االسالمي ، بيروت  8الفتح واالستقرار العربي في شماؿ افريقيا واالندلس ، ط – <;
 . ;977لبناف ، 
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 عبد هللا  عناف ، دمحم
 . <@@8، مكتبة لخانجي ، القاىرة ،  ;دولة االسالـ في االندلس ، القسـ االوؿ ، ط – @;
  ،، مكتبة الخانجي 9االثار االندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغاؿ دراسة تاريخية اثرية ، ط – 7>
 . <@@8القاىرة ، 

 المزروع ، وفاء عبد هللا بف سميماف  
  ،جياد المسمميف خمف جباؿ البرتات مف القرف االوؿ اليجري الى القرف الخامس اليجري  – 8>

 . :977، مكتبة دار القاىرة ، مصر ،  8ط
 مصطفى ، شاكر 

 . 7@@8االندلس في التاريخ ، د.ط ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،  – 9>
 مؤنس ، حسيف 

-88<فجر االندلس دراسة ؼ تاريخ االندلس مف الفتح االسالمي الى قياـ الدولة االموية ) – :>
 . 9779، دار المناىل ، بيروت لبناف ،  8ـ( ، ط=><

 األحمدي الميانجي ، عمي
 . >@@8، مؤسسة النشر االسالمي ، قـ ايراف ،  8مواقف الشيعة ، ط – ;>
 

 ثالثا : الرسائل الجامعية  
 اشرؼ يعقوب احمد اشتيوي ، 

ـ( رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية =><-88<ىػ/8:9-8@االندلس في عصر الوالة ) – >>
 ـ. ;977الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس فمسطيف ، 

 الفيداوي ، حاـز دمحم جيراف 
  ،تربية ابف رشدموسى بف نصير دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية ال – =>

 .  :977جامعة بغداد ، 
 

 


