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الطمخص :
يتشاوؿ البحث احػاؿ أىل الحمة في ببلد األنجلذ اباف عرخ الحجابة ،فسغ خبلؿ ىحه
الجراسة تبيغ أف أىل الحمة قج عاشػا في ضل الػجػد اإلسبلمي ،بحخية تامة ،فالدياسة التي
اتبعيا األمخاء والخمفاء مغ بشي أمية ومشح دخػليع األنجلذ كانت قائسة عمػى مبجأ السداواة
والتػازف بيغ فئات السجتسع الحي ضع بيغ اشيافو عشاصخ مختمفة مغ ييػد ونرارى وغيخىع ،فقج
سسحت ليع الجولة اإلسبلمية بسسارسة حياتيع الصبيعية وتقخيخ شؤونيع الخاصة مغ شعائخ ديشية
وأمػر ادارية واقترادية و غيخ ذلظ .
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Abstract
The research deals with the conditions of the dhimmis in the countries

of Andalusia during the era of the Hijab. Through this study it was found
that the people of the Dhimma lived under the Islamic presence,

completely freely. Which included among its sects various elements of
Jews, Christians and others, as the Islamic state allowed them to practice

their normal lives and decide their own affairs from religious rituals,
administrative, economic matters and so on .
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الطقدمة:

فتح السدمسػف ببلد األنجلذ سشة ٕ ٜىػ  ٚٔٔ/ـ ؛ وىي ببلد ضست بيغ اشيافيا شعبا

تعجدت أجشاسو واعخاقو ،وكاف مغ بيشيع الشرارى والييػد مغ أىل الحمة والحيغ تستعػا بحقػؽ
وامتيازات عجيجة في ضل الحكع اإلسبلمي الحي عسل و مشح البجاية عمى دمج تمظ الفئات تحت

رايتو  .وبالتالي نتج عغ ذلظ االنجماج قياـ حزارة عخيقة كاف ليا تاريخيا و تأثيخىا في السشصقة.
أهطية البحث وأهدافه:

يدمط البحث الزػء عمى أىل الحمة في ببلد األنجلذ وعبلقتيع بالػجػد اإلسبلمي في تمظ

الببلد ،فقج جاء البحث يصخح عجه تداؤالت ،مغ ىع أىل الحمة ؟  ،كيف نطخ اإلسبلـ لتمظ

الفئة؟  ،ما ىي شخوط اسبلميع اذا أرادوا الجخػؿ في اإلسبلـ ؟  ،وكيف مارس ىؤالء الحميػف
نذاشيع الجيشي واالجتساعي واالقترادي في ضل الػجػد اإلسبلمي؟  ،وىل كاف لمتعاير الدمسي

أثاره عمى الصخفيغ؟  .كل ىحه األسئمة سشحاوؿ اإلجابة عشيا مغ خبلؿ دراستشا ليحا السػضػع .
مظهجية البحث :

أعتسجنا في بحثشا ىحا السشيج التأريخي والػصفي والتحميمي لمػصػؿ الى نتائج البحث.

تقديطات البحث :

لقج تزسشت ىحه الجراسة مقجمة و مبحثيغ وخاتسة :جاء السبحث األوؿ مشيا بعشػاف :إسبلـ

أىل الحمة.

وأما السبحث الثاني فقج جاء بعشػاف  :جػانب مغ القانػف السجني والحياة االجتساعية واالقترادية
ألىل الحمة.

وقج حاولشا مغ خبلؿ ىحه الجراسة تقجيع صػرة تاريخية ألحػاؿ أىل الحمة في ببلد األنجلذ

في ضل الػجػد االسبلمي .

أهم الطصادر والطراجع الطدتخدمة في الدراسة :
اعتسجت الجراسة عمى جسمة مغ السرادر والسخاجع ؛ والتي كاف أىسيا كتب الػثائق والشػازؿ
التي احتػت عمى مادة تاريخية غاية في األىسية حػؿ أىل الحمة وتعامل السدمسيغ معيع في تمظ

الببلد  ،ولعل أبخز واىع كتب الػثائق  ،ىػ كتاب الػثائق والدجبلت ألبغ العصار الحي اغشػى
الجراسة بسعمػمات قيسة عغ أىل الحمة في ببلد األنجلذ وشخيقة دخػليع اإلسبلـ وما يتختب

عمييع مغ أمػر فقيية شخعية عشج اسبلميع  ،وكحلظ كتاب السعيار السعخب والجامع السغخب عغ

فتاوي أىل افخيكية واألنجلذ والسغخب ؛ لمػنذخيدي  ،والحي امجتشا نػازلو بسعمػمات مختمفة عغ
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مجتسع أىل الحمة في األنجلذ  ،ىحا باإلضافة الى كتب التاريخ العاـ ؛ والتي نقمت لشا الكثيخ مغ
السعمػمات عغ شؤونيع االجتساعية واإلدارية واالقترادية وغيخىا .
الطبحث الول :إسالم أهل الذمة

اشمق العخب السدمسػف عمى أىل الحمة

السعاىجوف

(ٖ)

،او العمػج

مع احتفاضيع بجيشيع

()ٙ

(ٗ)

(ٔ)

مدسيات عجيجة مشيا الخوـ

(ٕ)

او الشرارى

أو األعاجع (٘) ،كسا واسسػىع السدتعخبيغ ألنيع استعخبػا لغة وزيا

 ،وقج عاش أىل الحمة مغ الييػد والشرارى ومغ احتفطػا بجيانتيع مغ

الصػائف األخخى في كشف الجولة اإلسبلمية  ،كصبقة اجتساعية متسيدة ليا دورىا في السجتسع

()ٚ

 ،اذ سكشػا في السجف االنجلدية الكبخى  ،كسا وكاف ليع وجػد واسع في األرياؼ أيزا  ،وىحا ما
أكجه ابغ حػقل

()ٛ

بقػلو  (( :وباألنجلذ غيخ ضيعة فييا األلػؼ مغ الشاس لع تسجف  ،وىع عمػى

ديغ الشرخانية روـ )) .

كحلظ نجج اف أىل الحمة قج سكشػا في مجف واحياء قخيبة ألحياء السدمسيغ ،ونمسذ ذلظ مغ

خبلؿ أحجى فتاوى ابغ رشج

()ٜ

 ،عشجما سئل عسغ اشتخى دا ار وجاره ييػدي  ،وبيشيسا بئخ

مذتخكة  ،فأفتى ابغ رشج بآنو ال مانع مغ استدقاء الييػدي مشيا  .كحلظ إشارات إحجى الشػازؿ

الى استدقاء الييػد في نيخ وسط بمج السدمسيغ  ،فأفتى الفقياء بأنو ال مانع مغ استدقاءىع مشو
(ٓٔ) ،كسا وتحجثت إحجى الشػازؿ أيزا ؛عغ رجل ييػدي اشتخى دا ار مغ مدمع في درب ليذ فيو
إال السدمسيغ  ،فدكغ الييػدي تمظ الجار واذى الجيخاف بذخب الخسخ

(ٔٔ)

 ،ندتجؿ مغ خبلؿ تمظ

الشػازؿ عمى إف اىل الحمة قج عاشػا في ضل الػجػد اإلسبلمي بأمغ وأماف وحخية تامة وعمى
كافة األصعجة الجيشية واالجتساعية واالقترادية والثقافية (ٕٔ) ،لكغ مغ السيع اف نذيخ الى اف
التدامح الجيشي الحي عاشو أىل الحمة في عرخي األمارة والخبلفة لع يبقػى عمػى ما كاف عميو

وبشفذ تمظ الخوح وذلظ التعامل  ،ذلظ إف عرخ السخابصيغ والسػحجيغ قج شيج شيئا مغ التزييق

عمػى أىل الحمة  ،لعل ذلظ كاف بدبب الطخوؼ الدياسية التي شيجتيا األنجلذ والتي أفزت الى

تعاوف الشرارى والييػد أيزا مع السسالظ السديحية في الذساؿ  ،فكاف ذلظ سببا لمتخػؼ مشيع
واالحتخاز مغ خيانتيع وتآمخىع عمى السدمسيغ (ٖٔ) ،أثخ ذلظ التعامل الدسح في نفػس أكثخ

الحمييغ مسا أدى الى دخػؿ اكثخىع لئلسبلـ شػعا مشيع دوف اكخاه  ،وىحا ما أكجتو وثائق ابغ
العصار التي بيشت كيفية دخػليع الى اإلسبلـ  ،اذ أورد الفكيو وثائق تخز ىحا الذأف ومشيا

وثيقة اسبلـ الشرارى (ٗٔ) ،والتي يقػؿ فييا(( :اشيج فبلف بغ فبلف اإلسبلمي شيجاء ىحا الكتاب

في صحتو وجػاز امخه وثبات ذىشو وعقمو انو نبح ديغ الشرخانية رغبة عشو  ،ودخل في ديغ
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اإلسبلـ رغبة مشو  ،وشيج اف ال ألو إال هللا وحجه ال شخيظ لو ،وإف دمحم عبجه ورسػلو وخاتع رسمو
 ،واف السديح عيدى ابغ مخيع  ،صمى هللا عميو وسمع  ،عبجه ورسػلو وكمستو القاىا الى مخيع
وروح مشو  ،واغتدل إلسبلمو وصمى  ،ووقف عمى شخائع اإلسبلـ  ،الػضػء والربلة والدكاة
وصياـ شيخ رمزاف وحج البيت عمى مغ استصاع إليو سبيبل  ،وعخؼ حجودىا ومػاقيتيا ،

ومغ عميو بو
فألتدـ ذلظ تسدكا باإلسبلـ واعتباشا بالجخػؿ فيو ،وحسج هللا عمى ما اليسو أليو مشو ّ
فيو  ،وعمع اف الجيغ عشج هللا اإلسبلـ وانو ناسخ لجسيع األدياف ،وانو يعمػ وال يعمى عميو واف هللا
ال يقبل وال يخضى غيخه.)ٔ٘())...

ونبلحع مغ خبلؿ الػثيقة اف أوؿ صفة مشحيا اإلسبلـ لمحمي ىػ:

أ -تدسيتو (باإلسبلمي) تذخفا وتسي اد لو عغ غيخه مغ أىل ممتو .

ب -كسا وتؤكج الػثيقة عمى اف يكػف اسبلـ الحمي شائعا امشا غيخ فار مغ شيء وال مكخه

وال متػقع ألمخ مغ عشج أحج ( .)ٔٙوىحا ما دعت إليو الذخيعة اإلسبلمية الدسحاء في قػلو تعالى
ٍ
ِ
الج ِ
شخوط واحكاـ تصبق عمى أىل الحمة
يغ}( ،)ٔٚكسا وتحكخ الػثيقة عمى انو ىشاؾ
{ ال ِإ ْك َخَاه ِفي ّ
عشج اسبلميع وىحه الذخوط واالحكاـ يجب اف يصبقيا الحمي عشج دخػلو اإلسبلـ حتػى يربح

اسبلمو صحيحا ،ومغ بيغ ىحه الذخوط-:

ٔ -الغدل  :فالغدل واجب عميو الف الػضػء ال يجديو .

ٕ-الربلة  :فأف اسمع وقج بقػى مغ الشيار قجر الطيخ وركعة مغ العرخ وجبت عميو
الربلتيغ جسيعا  ،واف لع يفخغ مغ غدمو حتػى تغخب الذسذ وجب عميو قزاؤىا  ،أما اذا أسمع
في ليل وقج بقي مشو قبل الفجخ قجر صبلة السغخب وركعة مغ العذاء فعميو قزاء الربلتيغ ،

يبق وقت اسبلمو إال قجر صبلة واحجة صمى األخخى مشيا في ليل كاف او نيا ار  ،ولع
واف لع َ
يكغ عميو في الثانية قزاء لخخوج وقتيا (.)ٔٛ
كسا وتبيغ الػثيقة انو اذا ارتج اإلسبلمي – أي الحمي – عغ االسبلـ (( بعج إق اخره بالػضػء

واالغتداؿ والربلة استثيب و استؤنى بو ثبلث أياـ  ،فأف تاب وإال ضخبت عشقو  ،واف أجاب

الى اإلسبلـ تحسبل ولع يقخ بالربلة ثع رجع وارتج لع يقتل  ،إال اف يثبت عميو انو صمى ولػ
صبلة واحجة بعج اسبلمو  ،فيدتتاب حيشئح  ،فإف تاب وإال قتل))( ،)ٜٔأما اذا دعي الحمي

((لئلسبلـ جسمة واحجة فأجاب إليو وشيج  ،وأقخ بخسالة دمحم  ،صمى هللا عميو وسمع ،ثع وقف عمى
شخائع اإلسبلـ وحجوده والػضػء والدكاة وصياـ شيخ رمزاف وحج البيت مع االستصاعة  ،فأبى
اف يمتدـ ذلظ لع يقبل إسبلمو ولع يكخه عمى ألتداميا ،وال أجبخ عمى اإلسبلـ ،ويبقػى عمى ديشو
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،وال يعج مختجا بخجػعو وتخكو التداـ شخائع اإلسبلـ  ،وىػ خبلؼ مغ صمى ثع أرتج ))

(ٕٓ)

 .ىحا

فيسا يخز الشرخاني عشج اسبلمو .

أما فيسا يخز الييػدي عشج اسبلمو فقج بيغ ابغ العصار شخيقة اسبلمو في وثيقة اسبلـ

الييػدي

(ٕٔ)

 ،والتي ورد فييا (( اشيج فبلف بغ فبلف اإلسبلمي شيجاء ىحا الكتاب في صحة

مغ عقمو وبجنو وثبات ذىشو وجػاز امخه انو نبح ديغ الييػدية رغبة عشو  ،ودخل في ديغ اإلسبلـ

رغبة فيو  ،وعمع اف هللا عد وجل ال يقبل سػاه وال يخضػى غيخه  ،وانو ناسخ لجسيع الذخائع
الستقجمة  ،وشيج اف ال ألو إال هللا وحجه ال شخيظ لو  ،واف دمحم  ،صمى هللا عميو وسمع  ،عبجه
ورسػلو وخاتع انبيائو  ،واف مػسى وعدي اخ وسائخ األنبياء عبيج هللا ورسمو  ،واف الجيغ عشج هللا

اإلسبلـ  ،واغتدل إلسبلمو وتػضأ وصمى  ،ووقف عمى شخائع اإلسبلـ ودعائسو التي بشى عمييا
 ،الػضػء والربلة والدكاة وصػـ شيخ رمزاف في كل عاـ وحج البيت مع االستصاعة  ،فالتدـ

ذلظ كمو  ،وحسج هللا عمى ما أليسو أليو ،وشكخ لو نعستو عميو فيو )) (ٕٕ) ،كحلظ تبيغ وثيقة

اسبلـ الييػدي انو يذتخط في دخػلو اإلسبلـ  ،شائعا آمشا غيخ مكخه وال متخػؼ ام اخ وال متػقع

شيئا (ٖٕ).

اما ما يخز السجػسي فصخيقة اسبلمو ذكخىا ابغ العصار في وثيقة اسبلـ السجػسي

(ٕٗ) ،بقػلو  (( :اشيج فبلف بغ فبلف او ابغ عبج هللا اإلسبلمي في صحة عقمو وثبات ذىشو ،
وجػاز امخه  ،أنو نبح السجػسية التي كاف عمييا رغبة عشو ،ودخل في ديغ اإلسبلـ رغبة فيو ،

وأقخ اف ال معبػد دوف هللا  ،واف هللا وحجه ال شخيظ لو انفخد بالػحجانية وتعدز بالخبػبية ،واف دمحم
عبج هللا ورسػلو وخاتع رسمو  ،واف جسيع السخسميغ انبياؤه وعبيجه وصفػتو مغ خمقو وبذخه ،

وقصع االصشاـ واالبجاد  ،وكل معبػد سػى هللا الخالق الفخد الرسج مسيت االحياء ومحيي السػتى
؛ وباعثيع ليػـ ال ريب فيو  ،فخيق في الجشة وفخيق في الدعيخ  ،وعمع اف الجيغ عشج هللا اإلسبلـ

وانو ال يقبل سػاه وال يخضى غيخه  ،واغتدل إلسبلمو وصمى ووقف عمى شخائع اإلسبلـ ودعائسو
،الػضػء بالشية الرادقة والربلة والدكاة ،وصياـ شيخ رمزاف في كل عاـ وحج البيت الحخاـ

مخة واحجة مع االستصاعة  ،إال مغ تصػع عمى الفخيزة ،ووقف عمى حجود ذلظ كمو واحاط عمسا
بو والتدمو وحسج هللا عد وجل عمى ما أألىسو أليو مشو وانعع عميو فيو  ،)ٕ٘( ))...وقج وججنا في
بجاية ىحه الػثيقة ( فبلف بغ فبلف او ابغ عبج هللا اإلسبلمي ) اذ بيغ ابغ العصار اف اسع عبج هللا

ىػ مغ إضافة الفكيو لبعس األسساء األعجسية الثقيمة التي ال تمفع او الى الذخز الحي ال

يعخؼ اسع ابيو ،فعبج هللا مػافق لمحق اذ الجسيع عبيج هللا (.)ٕٙ

كسا وذكخت الػثيقة انو يجب اف يكػف اسبلـ السجػسي:
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ٔ -امشا راغبا في اإلسبلـ ،قج شخح هللا عد وجل صجره لو .
ٕ -غيخ مكخه وال متخػؼ أم اخ وال متػقع شيئا (.)ٕٚ

كحلظ نجج في جسيع وثائق اىل الحمة التي أوردىا ابغ العصار عبارة (( في صحة مغ عقمو

وثبات ذىشو وجػاز امخه )) ( ، )ٕٛوىحا يعشي انو يذتخط في اسبلـ اىل الحمة اف يكػف صحيحا

في عقمو غيخ مجشػف ،ثابت في ذىشو أي انو يعي ويفيع ما يقػؿ .

كسا وتبيغ وثائق أىل الحمة عشج ابغ العصار انو (( اف كاف لمشرخاني زوج نرخانية

ولمييػدي زوج ييػدية  ،او عبيج عمى ىحا الحاؿ  ،كاف ليسا التسدظ بأزواجيسا ،الف السدمع

يتدوج الشرخانية والييػدية  ،وال تشقصع عقجة الشكاح بإسبلـ الدوج )) ( ،)ٕٜلكغ االمخ يكػف

مختمف عشج اسبلـ السجػسي فالسجػسي تشقصع عرسة الشكاح بيشو وبيغ زوجتو بإسبلمو  ،إال اف

تدمع فتبقى عمى الشكاح األوؿ (ٖٓ).

كحلظ تبيغ وثائق ابغ العصار عغ أمخ الشرخانية او السجػسية عشج اسبلميغ  ،وكيفية

ذلظ وشخيقة دخػليغ اإلسبلـ انيا ال تختمف عغ أىل ممتيغ في الذخوط واالحكاـ  ،إال اف

االختبلؼ يكػف في اسبلـ الشرخانية غيخ ذات الدوج  ،فإف اسمست عمى يجي شخز كاف الحي

اسمست عمى يجيو وليا ليا في الشكاح يدوجيا بخضاىا  ،اما اذا كانت ذات زوج (( انفدخ نكاحيا
مع الدوج وامخت بالعجة  ،اف دخل بيا  ،وكاف عميو اسكانيا ونفقتيا  ،اف كانت حامبل الى اف

تزع حسميا  ،واف لع تكغ حامبل فبل نفقة عميو  ،ويمدمو كخاء العجة خاصة اف كانت في دار

بكخاء  ،واف كانت في داره كاف ليا اف تدكغ فييا الى اف تشقزي عجتيا )) (ٖٔ) واالمخ يشصبق

كحلظ في اسبلـ الييػدية والسجػسية والحكع فييسا مثل ما جاء في حكع الشرخانية (ٕٖ).

ىحا ما يخز ازواج وزوجات اىل الحمة  ،أما ما يخز اوالدىسا فػثائق ابغ العصار

تحكخ أنو مغ كاف مغ (( اوالدىسا مغ ذكخ او انثى قج بمغ الحمع وعقل ديشو لع يجبخ عمى

اإلسبلـ ،ومغ كاف صغي اخ مغ ٍ
ذكخ او انثى ال يعقل ديشو ابغ سبع سشيغ فجونيا دخل في اسبلـ
ابيو  ،ولدمو اسبلـ االب ويجبخ عميو  ،ويتديغ بديو  ،فإف رجع عشو بعج البمػغ اجبخ عميو وقتل

اف لع يتب  ،وقيل انو ال يقتل اذا لع يػلج عمى اإلسبلـ  ،واف كاف صغي اخ ابغ سبع سشيغ او

نحػىا واسمع االب  ،ولع يجخمو فيو وال زياه بديو  ،وتخكو ميسبل وغفل عشو حتػى يبمغ ولع يمدـ
اإلسبلـ ادب عميو السخة بعج السخة  ،وأجبخ ولع يقتل  ،واالبشاء الرغار تبع ألباءىع في الجيغ

وألمياتيع في الحخية والخؽ  ،وعبيجه الرغار يكػنػف مدمسيغ وعبيجه الكبار يبقػف عمى

اديانيع))(ٖٖ) .وىحا يعشي اف مريخ أوالد أىل الحمة مختبط بسريخ أباىع وأمياتيع في حخيتيع
ورقيع.
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الطبحث الثاني :جهانب من القانهن الطدني والحياة االجتطاعية واالقتصادية لهل الذمة
تخبخنا وثائق ابغ العصار عغ أىل الحمة وما يتعمق بجياتيع ،اذ اف دية السعاىج الشرخاني
او الييػدي مغ اىل الكتاب ديتو عمى الشرف مغ دية السدمع الحخ ،وجخاحتيسا مثل ذلظ  ،اما

دية السجػسي السعاىج فتكػف ثساني مائة درىع كيبل (ٖٗ) ،وجخاحتو مثل ذلظ  ،كسا واف السدمع ال

يقاد اذا قتل ذميا عسجا  ،اذ تكػف مغ ماؿ السدمع القاتل وعميو االدب والدجغ  ،اال اذا كاف قتمو
لو ٍ
حيمة او انتداع لسالو فيقتل بقتمو  .واف قتل الخجل السدمع الحخ السخأة مغ اىل الكتاب الحمية او
السجػسية السعاىجة فعميو فييا نرف ديو الحكخ مغ اىل ممتيا (ٖ٘).

كسا وتبيغ وثائق ابغ العصار شخفا مغ أحػاؿ اىل الحمة مسغ بقػا عمى نرخانيتيع ،

فسشيع مغ كانػا عبيجا عشج اشخاؼ السدمسيغ وعامتيع ،فقج استخجمػىع لمخجمة في القرػر
والبيػتات واالعساؿ السختمفة  ،إال اف الػثائق تحكخ اف كثي اخ مغ أولئظ الحميػف قج حرمػا عمى

حخيتيع وفكاؾ رقابيع مغ قبل ساداتيع بالعتق (.)ٖٙ

كسا وتصمعشا السرادر االنجلدية عغ اىل الحمة انيع مارسػا حياتيع الجيشية واالجتساعية

بحخية تامة  ،اذ اف السدمسيغ قج اجازوا لمشرارى بشاء كشائذ ليع خارج اسػار السجيشة

()ٖٚ

 ،وفي

بعس األحياف اجازوا بشاءىا داخل السجف ايزا ( ،)ٖٛوقج ضمت عبلقتيع بكشائديع وقداوستيع

عمى ما كانت عميو قبل الفتح ( ،)ٖٜاذ تؤدي ىحه الكشائذ وضائفيا االجتساعية الى جانب

وضائفيا الجيشية  ،فتعقج فييا مخاسيع الدواج  ،ويعسج فييا السػلػد  ،وتدجل فييا السبايعات

والعقػد(ٓٗ) ،ولع تتجخل الجولة في عقائجىع وال شعائخىع وشقػسيع الجيشية  ،فكانػا يقجمػف القخابيغ
بيغ دؽ الشاقػس واحخاؽ االبخخة  ،وتخانيع السداميخ  ،والقاء السػاعع واالحتفاؿ باألعياد الجيشية

عمى الشحػ الحي كانػا يحتفمػف بو قبل الفتح (ٔٗ)  ،وقج سسح ليع السدمسػف بقخع الشػاقيذ لمربلة
رغع ما تدببو مغ اذى ألسساعيع  ،وتجمى ذلظ بقػؿ ابغ حدـ االنجلدي (ٕٗ) :
أتيتشي وىبلؿ الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ مصمع

قبيل قخع الشرارى لمشػاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيذ

ولقج كاف لدياسة التدامح الجيشي الحي مارسيا السدمسػف تجاه اىل الحمة اثخىا الػاضح

في نفػسيع وعاداتيع وتقاليجىع  ،اذ يشقل لشا السدتذخؽ اإلسباني بالشثيا(ٖٗ) ،ذلظ التأثيخ
اإلسبلمي بقػلو(( :ومغ مراديق ذلظ تمظ الحكيقة التي يعخفيا كل الشاس  ،وىي أنيع كانػا
يؤثخوف استعساؿ لغة العخب واسسائيع وازيائيع ويجتيجوف في اف يأخحوا الصابع اإلسبلمي في كل
مشاحي حياتيع ))  ،كسا واف مغ مطاىخ التأثيخ اإلسبلمي العخبي عمى اىل الحمة  ،ما يتخدد

عمى الدشتيع مغ عبارة ( إف شاء هللا) التي تخافق الػعػد السدتقبمية (ٗٗ) (( ،وحتى تخديج كمسة (
هللا ) في اسبانيا يبجو مدخفا ججا اذا ما قارنا السعاجع االسبانية بالسعاجع األخخى )) (٘ٗ).
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كسا ويبجو (( اف كمسة ) )oLeلتذجيع السغشيغ والتعبيخ عغ الصخب واالعجاب في

حمبات الخقز ومرارعة الثيخاف تأتي مغ استعساؿ مثيل لكمسة (هللا) العخبية )) ( .)ٗٙباإلضافة

الى صيغ التحيات والتعبيخ عغ االحتخاـ والتقجيخ والتي تطع كمسة هللا ايزا ( :هللا يحفطظ ) و (
هللا يحسيظ) ( .)ٗٚوقج كاف التأثيخ العخبي اإلسبلمي واضحا عمى ثقافة اىل الحمة وما يثبت ذلظ
ما نقمو لشا صاحب الحمل الدشجية بقػلو :

بالمغتيغ العخبية والقػشية )) (.)ٗٛ

(( انيع كانػا يكيسػف صمػاتيع وشقػسيع الكشدية

ولع يتػقف التأثيخ اإلسبلمي عمى ثقافة اىل الحمة بل شسل عاداتيع وتقاليجىع ايزا ،

فكانػا يختشػف أوالدىع  ،وال يأكمػف لحع الخشديخ ( ،)ٜٗكسا وتذبيػا بمباس السدمسيغ فبات مغ
الرعب التسييد بيغ أىل الحمة وعامة السدمسيغ  ،وليحا نجج اف فقياء األنجلذ قج افتػا بػجػب
الداميع بمباس خاص يسيدىع عغ السدمسيغ ،فقج افتى ابغ عبجوف

(ٓ٘)

بأنو (( ال يجب اف ال يتخؾ

احج مغ الستقبميغ  ،وال مغ الذخط  ،وال مغ الييػد  ،وال مغ الشرارى  ،بدي كبار الشاس  ،وال
بدي فكيو  ،وال بدي رجل خيخ ،ويجب اف تكػف ليع عبلمة يعخفػف بيا عمى سبيل الخدى ليع)).

وبالخغع مسا اثخه السدمسػف في ثقافة وعادات وتقاليج اىل الحمة  ،إال اف ىحا التأثيخ لع يكغ

احادي الجانب  ،اذ انو كاف ألىل الحمة تأثيخ واضح عمى عادات وتقاليج السجتسع اإلسبلمي

األنجلدي  ،ومشيا احتفاالتيع بخأس الدشة السيبلدية  ،فكانػا يجتيجوف ليا ويتيادوف بيشيع صشػؼ
األشعسة وأنػاع التحف  ،ويتخؾ الخجاؿ والشداء أعساليع صبيحتيا تعطيسا لميػـ (ٔ٘) ،ويبجو اف

بعس الشداء السدمسات كغ يذاركغ اىل الحمة في احتفاالتيع الجيشية  ،ويدرف الكشائذ برحبة
صجيقاتيغ مغ السديحيات  ،لحلظ نجج اف الفقياء قج مشعػا عمييغ تمظ السذاركة  ،فقج أمخ ابغ

عبجوف

(ٕ٘)

(( بسشع الشداء السدمسات دخػؿ الكشائذ الستشػعة فأف القديديغ فدقة زناة ))  .ولعل

وراء احتفاؿ السدمسيغ بأعياد اىل الحمة كثخة زواجيع مغ الشداء االسبانيات وكثخة اتخاذىع

لمجػاري  ،وىحا ما جعل الكثيخ مغ البيػتات األنجلدية يذاركػف اىل الحمة اعيادىع واحتفاالتيع

،وذلظ استخضاء لشدائيع وجػارييع (ٖ٘)  .ويخى أحج الباحثيغ اف ضاىخة احتفاؿ السدمسيغ بأعياد
اىل الحمة لو ابعاد سياسية مشيا ؛ الحخص عمى والء نرارى األنجلذ لمحكع اإلسبلمي القائع في

األنجلذ آنحاؾ  ،ولمتخفيف مغ حجة الثػرات ضج الحكع االمػي  ،وكحلظ لمتقخب مغ الجوؿ
السديحية السجاورة والتي كانت عمى عجاء دائع مع القػى اإلسبلمية األنجلدية (ٗ٘).

ومغ جانب آخخ نخى اف أىل الحمة قج شاركػا السدمسيغ احتفاالتيع واعيادىع اإلسبلمية

كاالحتفاالت بالدفاؼ والعكيقة  ،واالحتفاؿ بختاف األشفاؿ سػاء كانػا مدمسيغ أـ مديحييغ أـ
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ييػد (٘٘) ،كسا وشارؾ أىل الحمة السدمسيغ احتفاالتيع بالسػلج الشبػي الذخيف وكانت ىحه

االحتفاالت فخصة شيبة لبلختبلط والتعاير وتػثيق الخوابط االجتساعية بيغ الجانبيغ (.)٘ٙ

اما عمى الرعيج اإلداري فشجج اف أىل الحمة قج مارسػا دورىع في ىحا السجاؿ بكل حخية

واحتخاـ  ،اذ تشقل لشا كتب التاريخ انو كاف ألىل الحمة رئيذ عاـ يجعى القػمذ ( ،)٘ٚتعيشو

الحكػمة السخكدية  ،يكػف مدؤوال ومذخفا عغ أعساليع  ،ويصمق العخب عميو اسع قسز وفي

بعس األحياف الحافع والسجافع ( ،)٘ٛوتتخكد ميسة القػمذ في السدائل الخاصة بأىل الحمة الى

جانب انو كاف حمقة وصل بيشيع وبيغ الحكػمة اإلسبلمية ( ،)ٜ٘اما بالشدبة لقاضي اىل الحمة ،

فقج كاف ليع قاض يدسى قاضي العجع ميستو حل الشداعات والخرػمات التي تحجث بيشيع

ويرجر احكامو مدتشجا عمى شخيعتيع الخاصة(ٓ ،)ٙاما القزايا التي يكػف فييا شخفي الشداع
مدمسيغ وذمييغ فالقزية تخفع لمقاضي السدمع الحي يعخؼ بقاضي الجشج  ،او قاضي الجساعة ،

اذ يفرل بيغ الستخاصسيغ شبقا ألحكاـ الذخيعة اإلسبلمية (ٔ ،)ٙىحا وقج أجاز الذارع اإلسبلمي

ألىل الحمة شغل الػضائف التي تكػف دوف الػاليات العامة ،كالخبلفة  ،والػ ازرة  ،والكيادة العامة

لمجيػش كػنيا وضائف مذخوشة بإسبلـ السكمف (ٕ.)ٙ

أما في الجانب االقترادي فقج مارس أىل الحمة السيغ السختمفة ،كالدراعة والرشاعة

والتجارة وغيخىا  ،فأحجى نػازؿ ابغ رشج

(ٖ)ٙ

اجابت عغ حخمة بيع أصػؿ الكخوـ مغ الشرارى،

ألنيع يعرخونيا خس اخ  ،وفي مجاؿ الرشاعة شارؾ الشرارى بشريب وافخ مغ الرشاعات

الشديجية  ،بحيث سسيت بعس االحياء مغ مجيشة قخشبة بأسساء الحخؼ التي اشتيخوا بيا (ٗ،)ٙ
(٘)ٙ

كحي الص اخزيغ الحي يقع ضسغ مجيشة قخشبة ،وحي الخقاقيغ

الحي يقع في الغخب مشيا (.)ٙٙ

كسا وعسل الشرارى في مجاؿ التجارة ايزا  ،إال اف دورىع في ىحا السجاؿ كاف ضعيفا

مقارنة بالسدمسيغ والييػد ( ،)ٙٚومغ السػاد التي تاجخ بيا الشرارى االخذاب والخقيق (،)ٙٛ

وكحلظ كاف لمشرارى دور كبيخ في تجارة الخسػر ،لحلظ افتى الفقياء بحخمة ذلظ البيع (.)ٜٙ

كسا ومارس الييػد ميشا مختمفة وفي مقجمتيا التجارة (ٓ ،)ٚفقامػا بجور نذط في تمظ الببلد

برفتيع مدتذاريغ وسفخاء  ،إذ أنيع كانػا يتحكسػف في حخكة التجارة بيغ األنجلذ والقارة

األوربية مغ جية  ،وبيغ السذخؽ اإلسبلمي مغ جية أخخى (ٔ.)ٚ

كحلظ امتو الييػد ميشة الرياغة  ،اذ تذيخ السرادر األنجلدية  ،اف جل الراغة كانػا مغ

الييػد  ،الف تعاشي السدمع ليحه الحخفة كاف مغ األمػر السعيبة (ٕ ،)ٚليحا نجج اف الييػد قج

ابجعػا في صشاعة الحىب والفزة  ،واألحجار الشفيدة  ،اذ أبجعػا في صشاعتيا وصياغتيا (ٖ،)ٚ

كسا وعسل الييػد في محاؿ الريخفة ايزا (ٗ.)ٚ
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الخاتطة:
بعج اف درسشا أحػاؿ أىل الحمة في ببلد األنجلذ وكيف انيع مارسػا حياتيع في ضل الػجػد
اإلسبلمي يسكششا أف نجسل أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث بسا يأتي -:

ٔ-حزي أىل الحمة باحتخاـ السدمسيغ وعشايتيع فكانػا متداويغ معيع في الحقػؽ والػاجبات.

ٕ -لع يجبخ أىل الحمة عمى االسبلـ فكاف ليع حخيتيع في البقاء عمى ديشيع او الجخػؿ الى
االسبلـ شػعا وليذ كخىا.

ٖ-اعصى اإلسبلـ ألىل الحمة الحخية الكاممة في تقخيخ شؤونيع الجاخمية االجتساعية مشيا ،
واالقترادية فقج مارسػا شقػسيع الجيشية وشعائخىع العبادية الخاصة فكانت ليع كشائديع ودور
عبادتيع  ،كسا وانيع مارسػا انذصتيع التجارية واعساليع الحخفية شأنيع في ذلظ شأف السدمسيغ.

ٗ -كاف لمتدامح الجيشي والتعاير الدمسي أثخه الػاضح في اسبلـ الكثيخيغ مشيع ،فقج تأثخوا
بحزارة السدمسيغ وفي نفذ الػقت تأثخ السدمسيغ بيع فشتج عغ ذلظ التأثيخ قياـ حزارة

عخيقة.
الههامش:
ٔ

) أىل الحمة  :الحمة تعشي األماف والزساف والحخمة والحق  ،وأىل الحمة ىع الييػد والشرارى ومغ كاف ليع

كتاب سساوي كالرابئة والسجػس الحيغ يعيذػف في ببلد اإلسبلـ ويجيشػف غيخ ديغ اإلسبلـ  ،وقج سسػا بأىل
الحمة ألنيع أدو الجدية لمسدمسيغ فأمشػا عمى دمائيع واعخاضيع وامػاليع  .يشطخ  :الفخاىيجي  ،كتاب العيغ / ٛ ،
 ٜٔٚ؛ ابغ فارس  ،معجع مقاييذ المغة  ٕٛٙ / ٕ ،؛ ابغ مشطػر  ،لداف العخب  ٕٕٓ / ٕٔ ،؛ الحاج حدغ
 ،الشطع اإلسبلمية  ،ص ٖٖ٘ ؛ القخضاوي  ،غيخ السدمسيغ  ،ص . ٚ
ٕ

) ابغ الخصيب  ،اإلحاشة . ٕٔٓ /ٔ ،

ٖ

) ابغ الخصيب  ،اإلحاشة . ٔٓٙ /ٔ ،

ٗ

) ابغ عحاري  ،البياف السغخب . ٕٕٕ / ٔ ،

٘

) السقخي  ،نفح الصيب . ٗٛٓ / ٔ ،

ٙ

) سالع  ،تاريخ السدمسيغ  ،ص ٖٓٔ ؛ شػيل  ،مسمكة غخناشة  ،ص . ٕٗٚ

ٚ

) مدعج  ،الحياة االقترادية واالجتساعية  ،ص . ٕٜٔ

ٛ

) صػرة األرض  ،ص . ٔٓٙ

ٜ

) فتاوى ابغ رشج . ٙٓٙ – ٙٓ٘ /ٔ ،

ٓٔ

) الػنذخيدي  ،السعايخ السعخب . ٖٗٗ ، ٖٖٗ /ٛ ،

94

أحوال أهل الذمة يف بالد األندلس من خالل كتاب الوثائق والسجالت ألبن العطار (– 633
 633هـ 1001 – 373 /م ) أ.د انسام غضبان عبود الباحث  :عقيل حمند احلنداني
ٔٔ

) الػنذخيدي  ،السعايخ السعخب . ٖٗٚ / ٛ ،

ٕٔ

) الياشسي  ،أىل الحمة  ،ص ٕٖ وما بعجىا ؛ داود  ،مػقف السدمسيغ مغ أىل الببلد األصمييغ  ،ص ٔٔٙ

–  ٕٔٚ؛ أحسج وألياس  ،مداىسة أىل الحمة في األنجلذ  ،ص  ٔٚٚٛوما بعجىا .
ٖٔ

)عشاف  ،دولة اإلسبلـ (العرخ الخابع)  ،ص  ٙٚوما بعجىا ؛ كحيمة  ،تاريخ الشرارى ،ص ٗٓٔ .

ٗٔ

) ابغ العصار  ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٘ٓٗ .

٘ٔ

) ابغ العصار  ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٘ٓٗ.

ٔٙ

) ابغ العصار  ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٘ٓٗ.

ٔٚ

) سػرة البقخة  ،آية . ٕ٘ٙ

ٔٛ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٗٓٚ

ٜٔ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٗٓٚ

ٕٓ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٗٓٚ

ٕٔ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٜٗٓ

ٕٕ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٜٗٓ

ٖٕ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٓٔٗ .

ٕٗ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٖٔٗ .

ٕ٘

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٖٔٗ . ٗٔٗ-

ٕٙ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٖٗٔ – ٗٓٙ

ٕٚ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٗٔٗ .

ٕٛ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٘ٓٗ . ٗٔٚ ، ٗٔ٘ ،ٖٗٔ ، ٜٗٓ ،

ٕٜ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٗٔٓ – ٔٚ

ٖٓ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٗٔٗ .

ٖٔ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٗٔٙ

ٕٖ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٗٔٛ- ٗٔٙ

ٖٖ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٗٔٗ .

ٖٗ

) كيبل  :الكيل والسكيل والسكياؿ  ،مغ األوزاف وىػ ما كيل بو مغ الجراىع والجنانيخ وزنيا  .يشطخ  :ابغ

مشطػر  ،لداف العخب  ٙٓٗ / ٔٔ ،؛ الفيػمي  ،السرباح السشيخ  ٘ٗٙ /ٕ،؛ الفيخوز آبادي  ،القامػس السحيط
 ،ص ٘٘ٓٔ .
ٖ٘

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص ٖ٘ٔ.
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ٖٙ

) ابغ العصار ،الػثائق والدجبلت  ،ص . ٕٗٚ

ٖٚ

) الػنذخيدي  ،السعيار السعخب . ٕٔٛ /ٕ ،

ٖٛ

) ذلظ انو لسا اختط األميخ دمحم (  ٕٖٚ – ٕٖٛىػ  ٛٛٙ – ٕٛ٘ /ـ) مجيشة مجخيط  ،مجريج بشيت بيا

كشيدة عخفت بعحراء السجيشة تقع بجػار قرخ الحاكع  ،انطخ  :كحيمة  ،تاريخ الشرارى ،ص ٖٗٔ .
ٖٜ

) مؤنذ  ،فجخ االنجلذ  ،ص . ٖ٘ٚ

ٓٗ

) ذنػف شو  ،دراسات في تاريخ االنجلذ ٔ. ٔٛٔ /

ٔٗ

) بجر  ،دراسات انجلدية  ،ص . ٜٛ

ٕٗ

) رسائل ابغ حدـ . ٕٔٛ /ٔ ،

ٖٗ

) تاريخ الفكخ االنجلدي  ،ص ٘. ٗٛ

ٗٗ

) كاستخو  ،حزارة اإلسبلـ  ،ص . ٗٛ

٘ٗ

) كاستخو  ،حزارة اإلسبلـ  ،ص . ٗٛ

ٗٙ

) كاستخو  ،حزارة اإلسبلـ  ،ص . ٗٛ

ٗٚ

) كاستخو  ،حزارة اإلسبلـ  ،ص . ٜٗ

ٗٛ

) أرسبلف . ٖٙٗ /ٔ ،

ٜٗ

) أرسبلف  ،تاريخ غدوات العخب  ،ص ٖٕٔ؛ الحجي  ،التاريخ االنجلدي ،ص . ٜٔٚ

ٓ٘

) ثبلث رسائل في الحدبة  ،ص ٔ٘ .

ٔ٘

) الػنذخيدي  ،السعيار السعخب . ٔ٘ٓ / ٔٔ ،

ٕ٘

) ثبلث رسائل في الحدبة  ،ص . ٗٛ

ٖ٘

) جخار  ،زماف الػصاؿ  ،ص .ٔٔٙ

ٗ٘

) جخار  ،زماف الػصاؿ  ،ص . ٔٔٛ ، ٔٔٚ

٘٘

) الحايظ  ،عبج الخحسغ األوسط  ،ص  ٔٙٚ؛ عيداوة  ،األعياد واالحتفاالت مطي اخ بار از مغ مطاىخ

٘ٙ

) الكعبي  ،التعاير الدمسي  ،ص ٘ٗٔ .

التدامح والتعاير الدمسي  ،ص ٘ٔ ؛ الصاىخي  ،عامة قخشبة  ،ص . ٔٚٚ

٘ٚ

) القػمذ :لقب عمسي كبيخ كاف مقرػ ار عمى القػط  ،ولسا زاؿ العخب دولة القػط  ،صار القسامدة مغ اىل

الببلد  ،ومشرب القػمذ وضعو األميخ عبج الخحسغ بغ معاوية (  ٕٔٚ – ٖٔٛىػ  ٚٛٛ – ٚ٘٘ /ـ) وكاف
ارشباس اوؿ قسامدة االنجلذ  ،وكاف حق تعييغ القسامدة في يج االمخاء االمػييغ  .يشطخ  :مؤنذ  ،فجخ
االنجلذ  ،ص  ٖ٘ٚ؛ سالع  ،تاريخ السدمسيغ  ،ص ٖٓٔ ىامر رقع (ٗ) .
٘ٛ

) بجر  ،دراسات في تاريخ االنجلذ . ٔٛٓ / ٔ ،

ٜ٘

) كحيمة  ،تاريخ الشرارى  ،ص . ٛٙ
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ٓٙ

) سالع  ،تاريخ السدمسيغ ،ص ٖٓٔ ؛ بجر ،دراسات في تاريخ االنجلذ . ٔٛٓ /ٔ ،

ٔٙ

) بػتذير  ،مباحث في التاريخ االجتساعي  ،ص ٗ ٚ؛سالع  ،تاريخ السدمسيغ  ،ص ٖٓٔ . ٖٔٔ ،

ٕٙ

) الساوردي  ،االحكاـ الدمصانية  ،ص . ٖٙ

ٖٙ

) فتاوى ابغ رشج . ٕٕٔٛ – ٕٔٛٔ / ٖ ،

ٗٙ

) كحيمة  ،تاريخ الشرارى  ،ص ٖٔٔ .

٘ٙ

) الخقاقيغ :وىع صشاع السعجشات والقصائف والخبد ،ويقاؿ لؤلرغفة الػاسعة الخقيقة رقاؽ ،ولسغ يجيج صشاعتيا

ٙٙ

) السقخي  ،نفح الصيب ٔ  ٗٙ٘ /؛ خبلؼ  ،قخشبة اإلسبلمية  ،ص ٖ. ٚ

الخّقاؽ .يشطخ :ابغ مشطػر  ،لداف العخب  ٕٔٔ / ٔٓ ،؛ دوزي  ،تكسمة السعاجع العخبية .ٕٔٛ / ٘ ،

ٙٚ

) كػندتبل  ،التجارة والتجار في االنجلذ  ،ص ٘ٔٔ .

ٙٛ

) كػندتبل  ،التجارة والتجار في االنجلذ  ،ص ٓٔٔ .

ٜٙ

) ابغ عبج الخؤوؼ  ،رسالة في آداب الحدبة والسحتدب  ،ص ٘. ٜ

ٓٚ

) بشسيخة  ،جػانب مغ تاريخ أىل الحمة  ،ص ٕ. ٙ

ٔٚ

) كػالف  ،االنجلذ  ،ص . ٜٚ ، ٜٙ

ٕٚ

) الدجالي  ،أمثاؿ العػاـ  ٔ ،ـ . ٕٔٙ

ٖٚ

) بغ يػسف الحكيع  ،الجوحة السذتبكة  ،ص ٘ٔٔ . ٔٔٙ ،

ٗٚ

) بػتذير  ،مباحث في التاريخ االجتساعي  ،ص ٖ. ٜ

قائطة الطصادر والطراجع :
الطصادر :
 القخآف الكخيع
 ابغ حدـ  ،أبػ دمحم عمي بغ أحسج ( ت  ٗ٘ٙىػ ـ ٖ ٔٓٙـ)
ٔ .رسائل ابغ حدـ  ،جٔ  ،تحقيق  :إحداف عباس  ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،
بيخوت  ،طٕ  ٜٔٛٚ ،ـ .
 ابغ حػقل  ،أبػ القاسع دمحم بغ عمي الشريبي ( ت  ٖٙٚىػ  ٜٚٚ /ـ)
ٕ .صػرة األرض  ،مشذػرات دار مكتبة الحياة  ،بيخوت  ٜٕٔٓ ،ـ .
 ابغ الخصيب  ،الػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا التمسداني (ت  ٚٚٙىػ ٖٔٚٗ /ـ )
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ٖ .اإلحاشة في اخبار غخناشة  ،تحقيق  :دمحم بغ عبج هللا عشاف  ،مجٔ  ،مكتبة الخانجي ،
القاىخة  ،طٕ  ٜٖٔٚ ،ـ .
 ابغ رشج  ،دمحم بغ أحسج بغ رشج القخشبي السالكي ( ت ٕٓ٘ ىػ ٕٔٔٙ /ـ )
ٗ .فتاوى ابغ رشج  ،تقجيع وتحقيق  :السختار بغ الصاىخ التميمي  ،دار الغخب اإلسبلمي،
بيخوت  ،طٔ  ٜٔٛٚ ،ـ .
 الدجالي  ،عبج هللا بغ أحسج القخشبي (ت ٗ ٜٙىػ  ٕٜٔٗ /ـ )
٘ .أمثاؿ العػاـ في االنجلذ مدتخخجة مغ ري األواـ ومخعى الدػاـ في نكت الخػاص
والعػاـ  ،حققيا وقارنيا بغيخىا  :دمحم بغ شخيفة  ،مشذػرات و ازرة الجولة السكمفة بالذؤوف الثقافية
والتعميع األصمي ( ،د.ت).
 ابغ عبج الخؤوؼ  ،أحسج بغ عبج هللا (ت ٕٗٗ ىػ  ٔٓ٘ٓ /ـ)
 .ٙرسالة في آداب الحدبة والسحتدب  ،مشذػر ضسغ ثبلث رسائل انجلدية في أداب
الحدبة والسحدب  ،تحقيق  :إ .ليفي بخوفشداؿ  ،مصبعة السعيج العمسي الفخندي لآلثار الذخقية ،
القاىخة  ٜٔ٘٘ ،ـ.
 ابغ عبجوف  ،دمحم بغ أحسج التجيبي ( ت ٕٓ٘ ىػ  ٕٔٔٙ /ـ )
 .ٚثبلث رسائل في أداب الحدبة والسحتدب  ،تحقيق  :إ .ليفي بخوفشداؿ  ،مصبعة السعيج
العمسي الفخندي لآلثار الذخقية  ،القاىخة  ٜٔ٘٘ ،ـ.
 ابغ عحاري  ،أبػ العباس أحسج بغ دمحم السخاكذي ( كاف حيا سشة ٕٔ ٚىػ  ٖٕٔٔ /ـ)
 .ٛالبياف السغخب في اخبار االنجلذ والسغخب  ،جٔ  ،تحقيق  :ج .س كػالف وليفي
بخوفشداؿ  ،دار الثقافة  ،بيخوت ،طٖ . ٜٖٔٛ ،
 ابغ العصار  ،دمحم بغ أحسج االمػي ( ت  ٖٜٜىػ  ٜٜٔٛ /ـ)
 .ٜكتاب الػثائق والدجبلت  ،تحقيق  :ب .شالستيا  ،ؼ كػرنيصي  ،السعيج االسباني
العخبي لمثقافة  ،مجريج . ٜٖٔٛ ،
 ابغ فارس  ،أبػ الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا ( ت ٘ ٖٜىػ  ٔٓٓٗ /ـ)
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ٓٔ .معجع مقاييذ المغة  ،تحقيق وضبط  :عبج الدبلـ دمحم ىاروف  ،جٕ  ،دار الفكخ ،
(د.ت).
 الفخاىيجي  ،أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج ( ت ٓٓٔ ىػ  ٔٚ٘ /ـ)
ٔٔ .كتاب العيغ  ،تحقيق  ،تحقيق ميجي السخدومي  ،وإبخاليع الدامخائي  ،ج (، ٛد .ط)،
(د .ت) .
 الفيخوز آبادي  ،مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب ( ت  ٛٔٚىػ  ٔٗٔٗ /ـ )
ٕٔ .القامػس السحيط  ،تحقيق  :مكتبة تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة  ،ط ٕٓٓ٘ ، ٛـ.
 الفيػمي  ،أحسج بغ دمحم بغ عمي ( ت ٓ ٚٚىػ  ٖٔٙٛ /ـ)
ٖٔ .السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ  ،تحقيق  :عبج العطيع الذشاوي  ،دار السعارؼ
 ،طٕ ( ،د.ت) .
 الساوردي ،أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب البرخي البغجادي (تٓ٘ٗ ىػٔٔٔٗ/ـ)
ٗٔ .االحكاـ الدمصانية والػاليات الجيشية  ،تحقيق :أحسج مبارؾ البغجادي  ،دار ابغ قتيبة ،
الكػيت  ،طٔ  ٜٜٔٛ ،ـ .
 السقخي ،أحسج بغ دمحم التمسداني ( ت ٔٗٓٔ ىػ  ٖٔٙٔ /ـ )
٘ٔ .نفح الصيب مغ غرغ االنجلذ الخشيب وذكخ وزيخىا لداف الجيغ بغ الخصيب ،جٔ ،
تحقيق  :احداف عباس  ،دار صادر ،بيخوت  ٜٔٙٛ ،ـ .
 ابغ مشطػر  ،دمحم بغ مكخـ بغ عمي جساؿ الجيغ (ت ٔٔ ٚىػ ٖٔٔٔ ـ )
 .ٔٙلداف العخب  ،جٔٔ ،جٕٔ  ،دار صادر  ،بيخوت ( ،د .ط ) ( ،د.ت) .
 الػنذخيدي  ،أبػ العباس أحسج بغ يحي ( ت ٗٔ ٜىػ  ٔ٘ٓٛ /ـ)
 .ٔٚالسعيار السعخب والجامع السغخب عغ فتاوى أىل افخيكية واالنجلذ والسغخب  ،جٕ  ،جٛ
 ،جٔٔ  ،خخجو  :جساعة مغ الفقياء بأشخاؼ دمحم حجي  ،نذخ و ازرة األوقاؼ والذؤوف اإلسبلمية
لمسمكية السغخبية  ،الخباط  ،دار الغخب اإلسبلمي  ،بيخوت ٜٔٛٔ ،ـ .
 بغ يػسف الحكيع ،أبي الحدغ عمي بغ يػسف (ت في الشرف الثاني مغ القخف ٛىػ/
ٗٔـ).
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 .ٔٛالجوحة السذتبكة في ضػابط دراسة الدكة  ،تحقيق  :حديغ مؤنذ  ،مجمة السعيج
السرخي لمجراسات اإلسبلمية في مجريج  ،مج ، ٙع ٔ ٜٔ٘ٛ ، ٕ-ـ .
الطراجع :
 أرسبلف  ،شكيب :
 .ٜٔتاريخ غدوات العخب في فخندا وسػيد اخ وإيصاليا وجدائخ البحخ الستػسط  ،دار الكتب
العمسية  ،بيخوت ( ،د.ت) .
 بالشثيا  ،انخل جشثالث :
ٕٓ .تاريخ الفكخ االنجلدي  ،نقمو عغ االسبانية حديغ مؤنذ  ،مكتبة الثقافة الجيشية  ،القاىخة
ٜٔ٘٘ ،ـ.
 بجر  ،أحسج :
ٕٔ .دراسات في تاريخ االنجلذ وحزارتيا مغ الفتح حتى الخبلفة  ،جٔ  ،مكتبة السيتجي
اإلسبلمية  ،دمذق ٜٜٔٙ ،ـ .
 بػتذير  ،إبخاليع القادري :
ٕٕ .مباحث في التاريخ االجتساعي لمسغخب واالنجلذ خبلؿ عرخ السخابصيغ ،دار الصميعة ،
بيخوت  ٜٜٔٚ ،ـ .
 جخار ،صبلح :
ٖٕ .زماف الػصاؿ دراسات في التفاعل الحزاري والثقافي في االنجلذ  ،السؤسدة العخبية
لمجراسات والشذخ  ،بيخوت  ،طٔ  ٕٓٓٗ ،ـ .
 الحاج حدغ  ،حديغ :
ٕٗ .الشطع اإلسبلمية  ،السؤسدة الجامعة لمجراسات والشذخ والتػزيع  ،بيخوت  ،طٔ ،
ٜٔٛٚـ .
 الحايظ  ،سيسػف :
ٕ٘ .عبج الخحسغ األوسط ( د .ط)  ( ،د .ت ) .

100

أحوال أهل الذمة يف بالد األندلس من خالل كتاب الوثائق والسجالت ألبن العطار (– 633
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 الحجي  ،عبج الخحسغ عمي :
 .ٕٙالتاريخ االنجلدي مغ الفتح اإلسبلمي حتى سقػط غخناشة  ،دار القمع  ،بيخوت  ،ط، ٚ
ٕٓٔٓ ـ.
 خبلؼ  ،دمحم عبج الػىاب :
 .ٕٚقخشبة اإلسبلمية في القخف الحادي عذخ السيبلدي – الخامذ اليجخي الحياة االقترادية
االجتساعية  ،الجار التػندية لمشذخ ( ،د .ط) ٜٔٛٗ ،ـ .
 دوزي  ،ريشيارت :
 .ٕٛتكسمة السعاجع العخبية  ،تخجسة  :دمحم سميع الشعيسي  ،مشذػرات و ازرة الثقافة واالعبلـ
،الجسيػرية العخاقية ( ،د .ط) ٜٕٔٛ ،ـ .
 ذنػف شو  ،عبج الػاحج :
 .ٕٜدراسات انجلدية  ،دار السجار اإلسبلمي  ،بيخوت  ،طٔ  ٕٓٓٗ ،ـ .
 سالع  ،الديج عبج العديد :
ٖٓ .تاريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذ مغ الفتح العخبي حتى سقػط الخبلفة بقخشبة ،
مؤسدة شباب الجامعة  ،اسكشجرية ٜٜٔٚ ،ـ .
 الصاىخي  ،أحسج :
ٖٔ .عامة قخشبة في عرخ الخبلفة  ،مشذػرات عكاظ  ( ،د .ط )  ٜٜٔٛ ،ـ .
 شػيل  ،مخيع قاسع :
ٕٖ .مسمكة غخناشة في عيج بشي زيخي البخبخ  ،مكتبة الػحجة العخبية  ،الجار البيزاء  ،دار
الكتب العمسية  ،بيخوت  ،طٔ  ٜٜٔٗ ،ـ .
 عشاف  ،دمحم عبج هللا :
ٖٖ .دولة اإلسبلـ في األنجلذ  ،العرخ الخابع  ،مكتبة السيتجيغ اإلسبلمية لسقارنة األدياف ،
الشاشخ :مكتبة الخانجي  ،القاىخة  ،طٗ ٜٜٔٚ ،ـ .
 القخضاوي  ،يػسف :
ٖٗ .غيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي  ،مكتبة ولبة ،القاىخة  ،طٖ  ٜٜٕٔ ،ـ .
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 كاستخو  ،أميخيكػ :
ٖ٘ .حزارة اإلسبلـ في اسبانيا ( دراسة تاريخية مقارنة في المغة واألدب والديخ الحاتية )
،تخجسة وعخض وتعميق :سميساف العصار  ،دار الثقافة  ،القاىخة  ٜٖٔٛ ،ـ .
 كحيمة  ،عبادة :
 .ٖٙتاريخ الشرارى في االنجلذ ،القاىخة  ،طٔ  ٜٜٖٔ ،ـ .
 الكعبي  ،عمي عصية :
 .ٖٚالتعاير الدمسي بيغ األدياف الدساوية في االنجلذ مغ الفتح اإلسبلمي حتى نياية دوؿ
الصػائف ،دار الكتب والػثائق  ،بغجاد  ،طٔ ٕٓٔٗ ،ـ .
 كػالف :
 .ٖٛاالنجلذ  ،لجشة تخجسة دائخة السعارؼ اإلسبلمية  :إبخاليع خػرشيج وآخخوف  ،دار الكتاب
المبشاني  ،بيخوت  ،طٜٔٔٛٓ ،ـ.
 كػندتبل  ،أوليفياريسي :
 .ٖٜالتجارة والتجار في االنجلذ  ،تعخيب  :فيرل عبج هللا  ،مكتبة العبيكة  ( ،د.ت ) .
 مدعج  ،سامية مرصفى دمحم :
ٓٗ .الحياة االقترادية واالجتساعية في إقميع غخناشة في عرخي السخاشبيغ والسػحجيغ
،مكتبة الثقافة الجيشية ،القاىخة  ،طٔ  ٕٖٓٓ ،ـ .
 مؤنذ  ،حديغ :
ٔٗ .فجخ األنجلذ دراسة في تاريخ االنجلذ مغ الفتح اإلسبلمي الى قياـ الجولة األمػية
(ٔٔ ٚ٘ٙ – ٚـ)  ،دار الخشاد  ،القاىخة  ،طٔ  ٜٜٔ٘ ،ـ .
الرسائل والطاريح :
 الياشسي  ،عبج الػىاب :
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ٕٗ .أىل الحمة عمى عيج الجولة السػحجية دراسة اجتساعية واقترادية ( ٔٗ٘  ٙٙٛ -ىػ /
ٕٜٔٙ-ٔٔٗٙـ)  ،أشخوحة دكتػراه (غيخ مشذػرة )  ،جامعة وىخاف  ،كمية العمػـ اإلندانية والعمػـ
اإلسبلمية  ،الجسيػرية الجدائية الجيسقخاشية الذعبية  ٕٕٓٓ – ٕٜٓٔ ،ـ .
البحهث والطقاالت :
 احسج  ،نيمة شياب  ،وألياس  ،أحسج دمحم :
ٖٗ .مداىسة أىل الحمة في االنجلذ في العمػـ الشقمية ( ٕٕٗ – ٜٛٚىػ ٜٕٔٗ – ٖٔٓٓ /
ـ )  ،مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية  ،مج ٘ٔ  ،ع ٗ  ٕٜٓٔ ،ـ .
 بشسيخة  ،عسخ :
ٗٗ .جػانب مغ تاريخ اىل الحمة في االنجلذ اإلسبلمية  ،مجمة دراسات أنجلدية  ،ع ٗٔ ،
تػنذ  ٜٜٔ٘ ،ـ .
 داود  ،عراـ كاشع :
٘ٗ .مػقف السدمسيغ مغ أىل الببلد األصمييغ في االنجلذ  ،مجمة دراسات تاريخية  ،جامعة
البرخة  ،كمية التخبية لمبشات  ،ع  ٕٓٔٗ ، ٔٙـ .
 عيداوة  ،دمحم :
 .ٗٙاألعياد واالحتفاالت الجيشية مطي اخ بار از مغ مطاىخ التدامح والتعاير الدمسي
االجتساعي بيغ األدياف الدساوية في االنجلذ  ،مجمة دراسات وابحاث السجمة العخبية في العمػـ
اإلندانية واالجتساعية  ،مجٓٔ  ،عٗ  ٕٓٔٛ ،ـ .
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