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 الخيل في األندلس 
  سعدون الحسيني  قاسم عبد

 جامعة ميسان 
 ( 11/2022/ 13قبل للنشر في   9/10/2022)قدم للنشر في  

 الملخص
عكَف هذا البحث الوجيز لدراسة موضوع لم تتناوله أقالم الباحثين بكثرة إذ لم تمدنا المصادر التاريخية   

الخيول في األندلس ، لذا فأنَّ الكتابة في هكذا مواضيع تعتمد على جمع شتات المعلومات بمعلومات كافية عن  
، كان للبيئة   التي نعثر عليها في أمهات الكتب لعلها تعطي صورة واضحة المعالم عن أنواع الخيول في األندلس

ابات واختالف السطح والمناخ في  الحشائش، ووجود الغ  األندلسية دورًا  مهمًا في انتعاش تربية الخيول حيث وفرة
ُتحظى   أْن  في  دافعًا  كان  ذلك  ًكل  الحيوانات  وتربية  الزراعة  امتهان  على  األندلسي  المجتمع  وإقبال   ، األندلس 
األندلس بمناطق رعوية كثيرة ساعدت على تربية الحيوانات كالخيل  والبغال والحمير ، فانتعشت الثروة الحيوانية  

 مر الذي ساهم في رفد االقتصاد األندلسي وتطوره ، انتعاشًا كبيرًا ، األ
 

الخيول وانفرادها   إلى ازدهار تربية  المراعي في األندلس أدى  المالئمة ووفرة  البيئة  بمواصفات خاصة  أنَّ وجود 
وقدرات مميزة ميزتها عن بقية أنواع الخيول العربية ، فهي خيٌل تمتاز بقوتها ونشاطها وضخامة جسمها وتحملها 

لذا  ا األمن  وضبط  البالد  وحفظ   ، والقتال  الحروب   ميادين  في  سيما  ال  استخداماتها  تعددت  لذلك  لصعاب،  
حكام اسبانيا ففرضوا تقييدًا شديدًا رافقه فرض  ، األمر الذي تنبه له    فاالهتمام بها كاَن أمرًا حتميًا ال مندوحة عنه

التي   والبغال ال سيما  الخيول  تجارة  على  باهظة  الخيول ضريبة  تقع  أْن ال  ، وحرصوا  اإلسالمية  المدن  تدخل 
وقد    . النصرانية  الممالك  ضد  حربية  بعمليات  والقيام  عسكرية  ألغراض  ُتستخدم  أّن  خوفًا   ، المسلمين  بأيدي 

 البيئة األندلسية وأثرها في تربية الخيولانتظمت الدراسة بمقدمة ومبحثين وخاتمة ، حمل المبحث األول عنوان  
ُخصص لبيان دور البيئة األندلسية في تربية الخيول مع التطرق إلى أنواع الخيول واألمراض التي ُتصيبها ، أما  

في مفاصل    استخدامات الخيل في األندلس ، وُخصص لبيان استخدامات الخيلالمبحث الثاني فقد حمل عنوان  
وماسية ، أما الخاتمة فقد تجسدت فيها أبرز النتائج ودورها في السلم والحرب والهدايا والبعوث الدبل  الحياة العامة

 .   التي توصلت إليها الدراسة باالعتماد على المنهج التاريخي الوصفي ، وتحليل ما يمكن تحليله
 الكلمات المفتاحية : األندلس ، الخيل ، العراب ، العتاق ، صاحب الخيل  .
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Horses in Andalusia 

 

kassem Abed Saadoun Al-Husseiny 
Abstract 

  This brief research was devoted to studying a topic that the researchers did not 

cover much, as the historical sources did not provide us with sufficient information 

about horses in Andalusia. The Andalusian environment had an important role in the 

revival of horse breeding, as the abundance of grasses, the presence of forests, the 

different surfaces and climate in Andalusia, and the Andalusian society’s desire to 

practice agriculture and animal husbandry, all of this was a motive for Andalusia to 

have many pastoral areas that helped in raising animals such as horses, mules and 

donkeys, and it flourished. The livestock boom greatly contributed to the Andalusian 

economy and its development. The presence of the appropriate environment and the 

abundance of pastures in Andalusia led to the prosperity of horse breeding and its 

uniqueness with special specifications and distinctive capabilities that distinguished it 

from the rest of the Arab horses. Its uses have varied, especially in the fields of war 

and combat, the preservation of the country and the control of security. It is inevitable 

and unavoidable, which the rulers of Spain were aware of. So, rulers imposed a severe 

restriction, accompanied by the imposition of a heavy tax on the trade of horses and 

mules, especially those entering Islamic cities, and they were keen that the horses 

would not fall into the hands of Muslims, for fear that they would be used for military 

purposes and to carry out military operations against the Christian kingdoms. The 

study was organized with an introduction, two sections, and a conclusion. The first 

topic bore the title of the Andalusian environment and its impact on horse breeding, 

devoted to explaining the role of the Andalusian environment in horse breeding, with 

reference to the types of horses and the diseases that affect them. The joints of public 

life and its role in peace, war, gifts and diplomatic missions. Finally, the conclusion 

embodies the most prominent findings of the study, relying on the descriptive 

historical method, and analyzing what can be analyzed. 

Keywords: Andalusia, the horse, the godfather, the freedman, the 

owner of the horse. 
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 المبحث األول 
 البيئة األندلسية وأثرها في تربية الخيول  

 مصطلح الخيل ومدلوالتِه . 
مصطلح الخيل هو اسٌم مشتق من خاَل يِخيل َخياًل ، وأختاَل يختال اختيااًل ، إذا كانَّ ذا  

كبر وُخيالء ألنَّ الُخيالء صفة في الخيل ثابتٌة التكاد تفارقها . والخيل على قسمين هما : عراٌب  
ى قسمين  وبراذين ، فإما العراب هي الخيل العتيقة ، والبراذين هي على خالف ذلك ، وتقسم إل

هما : هماليج وزوامل ، فإما الهماليج هي الخيل السريعة ، وأما الزوامل هي التي ُيحمل عليها  
المتاع ، وُيطلق على ذكر وأنثى الهماليج بهمالج ، كما ُيطلق على أحد الزوامل بزامل الذكر 

لمذكر والمؤنث  وزاملة لألنثى ، أما الفرس فُيطلق على واحد الخيل وهو لفظ يطلقُه العرب على ا
عمومًا فيقال هذا فرٌس ذكٌر وهذِه فرٌس أنثى ، فإن أردنا المذكر قلنا ِحصان بكسر الحاء والعامة  
تخطأ فيه فتقول ُحصان بضم الحاء ، وأّن أردنا المؤنث قلنا رمكٌة أو حِجر ، والفرق بين الرمكة 

الح وأنَّ   ، للنسل  المتخذة  الخيل  أنثى  هي  الرمكة  بأنَّ  المتخذة  والحِجر  الخيل  أنثى  هي  ِجر 
 .   (1) للركوب 

 البيئة األندلسية ودورها في تربية الخيول . 

وإقبال    ، األندلس  والمناخ في  السطح  الغابات واختالف  الحشائش ، ووجود  لتوفر  كان 
بمناطق  األندلس  تحظى  أْن  في  سببًا  الحيوانات  وتربية  الزراعة  امتهان  األندلسي على  المجتمع 
إذ  الحيوانات .  الحيوانات كالخيل والبغال واألغنام وغيرها من  رعوية كثيرة ساعدت على تربية 

ثروة الحيوانية في األندلس موردًا مهمًا لدعم االقتصاد األندلسي ناهيك عن كونها مادة  شكلت ال
غذائية تدخل في الكثير من الصناعات ، ويستفاد من فضالتها في زيادة خصوبة التربة ، ال بل  

 أّن فائدتها تشمل مجاالت الحياة المختلفة .  

ا  أنَّ  إال  األندلس  في  الجبلية  األرض  صعوبة  واتسمت رغم  تعددت  الرعوية  لمناطق 
إذ   الخيول ،  تربية  الحيوانية ال سيما  الثروة  تربية  لذلك دور هام في  بالخضرة والعشب ، وكان 
الحيوانية   الثروة  فأخذت  العشب  وانتشار   ، المراعي  بكثرة  األندلس  مناطق  بعض  اشتهرت 

 . (2) مت العاهة فيها باالزدهار وكثرت الحيوانات وتمتعت بصحة جيدة ، وقلة اإلمراض وانعد 
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أّن كانت   بعد  الخيول ،  تربية  إلى ازدهار  المراعي أدى  المالئمة ووفرة  البيئة  أنَّ وجود 
م( ،  928 -755ه/  316-138قليلة في األندلس مع بداية عصر اإلمارة األموية في األندلس )

ل االهتمام باألماكن  إذ أدرك أمراء بني أمية وأحسوا بهذِه المشكلة فعملوا على معالجتها من خال
، وقد ساهم هذا االهتمام بدخول نوع    (3)التي تتوفر فيها المراعي الخصبة والمناسبة لتربية الخيول

من العلف ال سيما علف الفلفا الذي يرجع أصله إلى بالد فارس والذي ال يزال يحتفظ باسمه إلى  
 . 4اآلن في اللغة االسبانية 

ال سيما في حصن    (5) ندلس ال سيما في المناطق الرعويةانتشرت تربية الخيول في األ 
التي اختصت أكثر من غيرها من    (10) وإشبيلية  (9)، ميورقة  (8) ، لبلة  (7) ومدينة : ترجالة(6) مدلين

 .(11) المدن في تربية الخيول

إذ     األخرى  األندلس  مدن  مراعي  باقي  بها عن  تميزت  اشبيلية خصوصية  لمراعي  كان 
اشتهرت منطقة المراين الموجودة في اشبيلية بمراعيها الخصبة وكثرة خضرتها ، األمر الذي أهلها 
أّن تكون مختصة بتربية الخيول وتنشئتها ، فعلى الرغم من الويالت والمحن التي تعرضت لها  

م( ، إال  928-755ه/  316-138ية من فتٍن وحروب خالل عصر اإلمارة األموية )مدينة اشبيل
قائاًل : )) ... وفي    (12) أنَّ تربية الخيول لم تتأثر بهذِه الويالت األمر الذي أشار إليِه ابن حيان

أشبيلية ولبلة في عدد  مدائن  المستنتجة في  والفالء  المهار  الزهراء  مدينة  منه  وافت  الوقت  هذا 
 ر وصفات مقبولة (( . واف

للخيل هو    لها سوٍق  ، وأصبح  كبيرا  بشكٍل  وانتشرت  اشبيلية  الخيول في  تربية  انتعشت 
األندلس أسواق  بين  من  قبطل  (13)األكبر  جزيرة  إلى  إشبيلية  من  الخيول  ،    (14) حيث صودرت 
إلى مدن األندلس األخرى  الخيول وت  (15) وربما  تربية  انتشار  الذي يدل على  نشئتها في  ، األمر 

 هذِه المدينة  . 
فقد ُعرفت أيضًا بكثرة مروجها وسهولها الواسعة ، وإعشابها التي   (16) أما مدينة غرناطة    

ال تيبس صيفًا ونحافظ على نضارتها رغم طول المدة وكانت كافية لرعي أعداد كبيرة من الماشية  
هتَم سكان غرناطة بتربية الخيول  ، إذ أ   (17) ال سيما الخيل الموصوفة بحسن السير وسرعة المشي

ازدهرت   لذلك   ، المختلفة  أنواعها  على  والطيور  والخيول  والغنم  :كالبقر  الحيوانات  سائر  وتربية 
 . (18) تربية الخيول في غرناطة، وتطورت تطورًا كبيراً 

البيئي    للعامل  كان  إذ   ، األندلس  في  الخيول  تربية  ازدهار  في  المغرب  بالد  ساهمت 
غرافي دورا مهمًا في هذا االزدهار ، ذلك من خالل وصول أعداد كبيرة من الخيول  والقرب الج

من   ُتصدر  كانت  والتي  األصيلة  الخيول  بتربية  المغرب  اشتهرت  إذ   ، األندلس  لبالد  المغربية 
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، إلى بالد مصر واألندلس ، حيُث ُعرفت الخــــــــــيول المغربية بالجــــودة واألصالة   (19) مدينة باغية
،    (20)والسرعة والصـــــــــــالبة ، واشتهرت خيل األوراس بــــــــــأنها أصلب وأسرع الخيول في المغرب 

ع الراشدية التي  ، التي ُعرفت بجودة خيولها ال سيما الخيول من نو   (21) إضافة لمراعي  تلمسان
أيضًا    (23)، كما اشتهرت منطقة جبل فازاز  (22)تمتعت بأفضلية ومكانة مهمة على سائر الخيول

بكثرة الخيل ووصفت بأنها من أعتق الخيول لصبرها وخدمتها وهي مدورة القدور حِسنة الخلق و 
. علمًا أن خيول المغرب وصلت إلى بالد األندلس عن طريق الهدايا والخلع التي    (24) األخالق

 . (25) كان يتهادى بها أمراء المغرب مع أمراء وخلفاء بني أمية في األندلس
األ  الخيول أهتَم  أفضل  أنَّ  وُذكر   ، ورعايتها  الخيول  تربية  في  كبيرًا  اهتمامًا  ندلسيون 

من   خاليًا  نشطًا   ، والطول  الخلق  معتدل   ، والعنق  الرأس  مرتفع  قويًا  منها  كاَن  ما  لإلنتاج 
، وُيرعى الخيل العشب   (26) األمراض، ال سيما ما كاَن عمره بين الست سنين والخمسة عشر سنة

ر ، ثم ُيخرج للرعي في شهر فبــــــــراير فُيعلف القصيل ) أي ما أخضَر من الشعير(  في شهر يناي
، وفي منتصف أبريل تطلق الفــــــحول على الرمــــــــــــــاك ) اإلناث للتكاثر( ، ومدة حملها أحد عشر 

 .   (27)شهراً 

 أنواع الخيول في األندلس .

ارتباطاً   بالخيل  العربي  اإلنسان  يتجزأ  أرتبط  له وجزءًا ال  امتدادًا  الحصان  وثيقًا وأصبح   
فتح  أّن  فما   ، كبيرًا  اهتمامًا  بها  فأهتم  العربي  حياة  في  مهمة  مكانة  للخيل  أنَّ  بل  ال    ، منه 

م ، حتى انتقل هذا االهتمام مع الفاتحين األوائل الذين أدخلوا 711ه/92المسلمون األندلس سنة  
األصيلة   العربية  خيولهم  ساللة  معهم  مع  وبتهجينها  األفضل  كونها  ساللتها  على  حافظوا  التي 

الخيول االسبانية ولدت ساللة من الخيول أطلق عليها أسم جينيت كانت متميزة عن غيرها من  
 . 28السالالت 

تكلمنا في سابق الكالم عن الخيول الراشدية التي دخلت بالد األندلس عن طريق المغرب   
الم الخيول  إلى  الخيول  فباإلضافة  من  متعددة  أنواع  األندلس  شهدت   ، الراشدية  والخيول  شرقية 

،   (29)أبرزها :  الخيل العتاق ، خيل األفراس ، خيل الشهباء ، والبغال الظهيرة ، وخيل الوثاق
 . (31) ، وخيل الورد األغر القارح (30) وخيل الشقر

ولعلَّ من المناسب القول أنَّ الخيل العتاق من الخيول العربية األصيلة التي انتشرت في  
كانت محرمة ال يطمع في ركوبها طامع وال يخطر ارتباطها للناس    بالد األندلس ، وُيذكر أنها

على بال ولم تكن ترى إال في أرض العرب وكانت مكرمة ادخرها هللا لنبيه وابن خليله إسماعيل  
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وأول من ركبها وأول من   العتاقن إبراهيم عليهم السالم وكان إسماعيل أول من ذللت له الخيل  ب
   . (32) ربطها

أنَّ    ُيذكر  إذ   ، األندلس  في  وانتشر  )العتاق(  الخيل  من  النوع  هذا  األندلس  ُعرفت 
أبي عامر بن  الخيو (  33) المنصور  بقية  على  ويفضلها  العــــــــــتاق  خيل  ُيكثر من  أنَّ  كان  ل حتى 

 وصــــــــــــف خـيل المنــــــــــصور ) العتاق(  في قصيدة قال فيها : شاعراً 
 كأّنها نشاوى        تهاوت تطلب العزف والقصفا الخيل العتاقله حلبة 

 (34) فلم تبغ خلخااًل وال التمست وقفا        عرائس أغنتها الحجول عن الحلى 
 -وقد وصفها األديب أبو بكر ابن العطار اليابسي بالقول : 

 تختال عن خيالء السبق العتق     والجيش قد جعلت أبطاله مرحا 
 ما في معاطفها من ندوة العرق        إذا تسعرت الهيجاء أخمـدها 

 (35)كريهة منجاة من الغرق عند ال  هي البحور ولكن في كواثبها      

ظهر في األندلس نوع آخر من الخيول أطلق عليِه بالخيل العراب الذي يعتبر هو أفضل  
  ، األندلس  في  موجودة  كانت  التي  واللحاق  الخيول  للسبق  تطلب  ثمنا  وأغالها  قيمة  وأعالها 

الخيول التي كانت  والملوك تتغالى في أثمانها وتعدها لمهام الحرب حتى أنها ُفضلت عن سائر  
 .  (36)موجودة في األندلس

أهتم األندلسيون بتربية الخيول وواظبوا على تنشئتها حتى توافرت في األندلس وأصبحت  
، ُتعد من أهم المدن  (37)أعدادها كبيرة ال سيما نوع العراب ، إذ أشار العذري إلى أن مدينة دروقة

،   (38)ا ألف فرس من كل لون من ألوان الخيل((في تربية الخيول وتوليدها : )) كان يخرج منه
  -اشتهرت الخيل العراب بالسرعة والخفة وقوة الحركة األمر الذي أشار إليه الشاعر بالقول :

  (39) فهي العراب متى انبرت يوم الوغى      قد أعربت عن لطف صنع الباري 
هل األندلس فيذكر كذلك أصبح هذا النوع من الخيل وغيره من الخيول مضرب ألمثال أ  

وقد تسابقوا أنها كانت سريعة جدًا وإذا ما ُأريد تشبيه أحدًا أو مجموعة بسرعتها فيقولون لهم : ))  
. وكذلك كان يقال : )) ال حر إال زناتي وال فرس إال مكالتي    (40)تسابق العراب إلى التراب ((

))(41) . 
كذلك جاء في الروايات التاريخية أن خيل الشقر من الخيول الجيدة عند العرب ومما يدل  

من   النوع  هذا  وتفضيله  عليها  وثنائِه  إليها  ميلِه  من   ، )ص(  هللا  رسول  عن  ماجاء  ذلك  على 
الخيول وجاء عنه أنه قال : )) ُيمن الخيل في شقرها (( ، وجاء عنه أيضًا : )) لو ُجمعت خيل 

نصيرالعرب   بن  موسى  قدَم  ولما   ، أشقر((  سابقها  لكان  ُأرسلت  ثم  واحٍد  صعيٍد  من    (42) في 
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: )) أي    (43)( 717  -714ه /  99-96األندلس بعد أّن فتحها ، سأله سليمان بن عبد الملك )  
الشقر(( البالد أصبر ؟ قال  تلك  النوع من    (44)الخيل رأيت في  أْن هذا  دليل على  . وهذا خير 

روفًا في أرض شبه الجزيرة األيبيرية أي قبل وصول المسلمين إليها . ويأتي بعد  الخيول كان مع
وأشدها  الخيل  أقوى  والكمت  والدهم  بالكمت  ُعرف  الخيل  من  نوع  والمزيه  الفضل  في  الشقر 

 .  (46) ، وإلى جانب ذلك ظهر نوع آخر ُعرف بالصافنات  (45)حوافر
تربية    انتعشت   ، الخيول  تربية  جانب  مختلط  إلى  حيوان  فالبغل   ، األندلس  في  البغال 

. لذا شكل هذا الحيوان وسيلة ُمثلى    (47) النسب ُعرف بجودتِه ونجابتِه وصبره وتحمله الصعاب 
أبن   أليِه  أشار  ما  وهذا   ، واقتنائها  بتربيتها  األندلسيون  اهتمام  يفسر  الذي  األمر  النقل  لحركة 

لبغال الُفره وبها يتفاخرون ويتكاثرون ولها فيها نتاج  بالقول : )) أنَّ األندلس يختص با  (48)حوقل
ليس كمثلِه نتاج ، ... ويجلب إليهم منها شيء حسن الشيِة عظيم الخلق كثير الثمن من جزيرة  
ميرقة (( ، ولم يكتِف ابن حوقل بما ذكره بل عدد صفات البغال ومزاياها فذكر أنها تمتاز بحسن  

الخلق وعظيم   ، المشي  وسرعة  الكد    السير  على  الصبر  مع  الصافية  األلوان  واختالف 
 . (49)والعسف
انتشرت تربية البغال في األندلس واشتهرت مدينة قرطبة بكثرة البغال ذات النوعية الجيدة  

لهذا نجد أنُه     (50) ، والتي ُعرفت بحسن السير والسرعة في الجري ، والقدرة على تسلق الجبال
ة بغل عند بناء مدينة الزهراء منها أربعمائة بغل من ممتلكات ُأستخدم في كل يوم ألف وأربعمائ

 . (51) الخليفة وألف من ذوات االكرياء أي المستأجرة 
، إذ لم (52) تعددت استخدام البغال وأرتفع ثمنها ، وبلغ سعر الواحد منها خمسمائة دينار  

األ معظم  في  األمر  واقتصر  وشرائها  البغال  باقتناء  الفقراء  بمقدور  األمراء  يكن  على  حوال 
واألغنياء ومن في حكمهم  أي أنها عالمة من عالمات األكابر ، إذ كان ركوب البغال الفارهة  
عادة ما يصحبها العبيد بالخدمة كداللة للغنى والعز حتى أنَّ األندلسيون كثيرًا ما كانوا يرددون 

يل : )) الركوب عز ولو كان ، وكذلك ق  (53)المثل القائل : )) البغل المسمر ، والعبد المشمر((
الرحمن )  (54)على معز((  ( 55)م(886-852ه/  273-238، ويذكر أنَّ األمير محمد بن عبد 

، وهذا أّن دل على شيء فإنما يدل على أْن للبغال مكانة مهمة    (56)شوهد راكبًا على بغٍل أشهب 
 كوسيلة تتعدد استخدامها .   عند أمراء وحكام األندلس لما لهذا الحيوان من أهمية كبرى في اتخاذه

اهتمت الطبقة الحاكمة ورجاالت الحكم في األندلس بمسألة تربية الخيول والبغال ، لما  
لهذا األمر من أهمية كبرى إذ أهتمَّ أمراء بني أمية بتربية الخيول اهتمامًا كبيرًا ، حتى أنَّ الخيل  

التي كانت أحد الشروط الرئيسية في التفاوض مع النصارى األسبان ، فقد كان من بين الشروط  
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الداخل   الرحمن  عبد  /171  -138)وضعها  (787-755ه  أّن    (57) م  األسبان  النصارى  على 
. ولعلَّ    (58) يقدموا عشرة آالف رأس من خيار الخيل ومثلها من البغال مقابل تأمينهم على حياتهم

ذلك مؤشرًا واضحًا على أهمية الخيل عند حكام األندلس بحيث ُعدت الخيول عنصرًا مهمًا في  
تفاوض مع العدو ، نظرًا لحاجة مسلمي األندلس للخيول وتعدد استخدامها في مجاالت الحياة  ال

 كافة  .
وفي ذات السياق أنَّ تربية الخيول وترويضها لم تكن حكرًا على فئة معينة من الناس ، بل      

ب ويتلهونَّ  يستأنسون  كانوا  فالحكام  األندلس  المجتمع  متفشية في  كانت ظاهرة  الخيول أنَّها  تربية 
، كان يمتلك ألف (59) م(821-796ه/  206-180وركوبها ، فيذكر أنَّ األمير الحكم بن هشام ) 

 . (60)حصان مربوطة في باب قصرِه على جانب النهر عليها عشرة من العرفاء
، بتربية الخيول   (61) م(912-888ه /  300-275كذلك أهتم األمير المنذر بن محمد ) 

ال من  مائة  أتخذ  المراعي  إذ  حيث  اشبيلية  من  بالقرب  مكانًا  لها  وخصص   ، بها  واعتنى  خيل 
 .  (62) الخصبة واألجواء المالئمة لتربية الخيول فيها

، بتربية الخيول   (63) م(976-961ه/  366-350)كذلك أهتم الخليفة الحكم المستنصر   
واقتناءها ، إذ كان له في رحاب قصوره عشرون ألف جواد مرتبطة في االبواب ، وخصص لها  

 .  (64) من يتولى رعايتها
كذلك اهتم المنصور بن أبي عامر بتربية الخيول وتنشئتها فأمر ببناء حظائر ومزارع لها  

الكبير الوادي  منطقة  في  سيما  المن    (65) ال  من  ُتعد  العشب التي  لنمو  والمالئمة  الخصبة  اطق 
، ونظرًا ألهمية الخيول وتعدد استعماالتها ، فكانَّ المنصور يأمر باستحضار، وتفقد     (66) والكأل

ما يصلح منها قبل المعركة ، وهذا خير دليل على اعتناءه بالخيول ورعايته لها ، لذلك انتشرت  
أعدادها كبيره ، األمر الذي مكنُه من بيع ثالث  تربية الخيول في عصره انتشارًا كبيرًا ، وأصبحت  

 .  (67)آالف رأس في سبعة أيام متوالية
وقد امتازت الخيول األندلسية بمميزات ميزتها عن بقة الخيول ويمكن أدراج هذِه المميزات  
 -: (68) بما يأتي

 الرأس .  -أ
 سنتمتر . 65_  60يتراوح طول رأس الحصان األندلسي بين  -1
 الرأس بشكل واضح بين الذكور واإلناث فهو أقصر وأعرض عند الذكور .يختلف  -2
األذنين ذات حجم متوسط مناسب لحجم الرأس ولهما أمكانية كبيرة في الحركة ومتوجهة إلى  -3

  .األمام
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الوجه طويل نسبيًا وضيق باعتدال خصوًصا عند اإلناث محدب من األسفل وشحيح   -4
 .اللحم 

 
 .  العنق والصدر -ب
سنتمتر ، ينضم العنق إلى الجذع فوق نتوء الكتف   80-70طول العنق يتراوح بين  -1

 حافته العليا رقيقة مقوسة إلى األعلى و ظاهر العضالت والحنجرة منطوي  . 
 تمتاز بأنها عريضة وقوية . عضالت الصدر  -2

 األطراف .  -ت
 الصهوة طويلة نوعا ما . -1
 يمتاز الحصان األندلسي بسواعد قوية .  -2
 ذراع الحصان األندلسي تمتاز بأنها قوية ومتوسطة الطول .  -3

 . أمراض الخيول
النقد يمثل علم البيطرة وتربية الحيوان مرحلة مكملة لعلمي الطب والصيدلة باالستناد إلى   

تتوزع   إذ   ، واألركان  المعالم  قائمة  مدرسة  يشكالن  جعلهما  الذي  األمر  والتجربة  والتصحيح 
الكتب   ضمن  وتندرج  والطبية  والفالحية  األدبية  والمصنفات  المعالم  بين  البيطرية  المعارف 
 التخصصية ، ويفرد لها بابًا مستقاًل يسمى باب البهائم مفصلة من خاللِه األمراض التي تصيب 

 .  (69) الحيوان
والحران    الجماح  فأنَّ   ، ُتعدي  التي  والعيوب  األمراض  من  السليمة  الخيل  العرب  فضلَّ 

والطماح نقصان في الخلقة ، وقد اُستدلَّ على هرم الخيل أن تأخذ بأصبعك اإلبهام والسبابة جلدة 
ة في موضعها ،  جبهتِه لتجذبها إليك ، ثم ترسلها إليك بسرعة فأّن رجعت سريعًا وصارت مستوي

كما كانت فهو نعمَّ فحل الخيل ، وإّن أرسلت جلدة جبهتِه فلم ترجع سريعًا ، ولم تستِو سريعًا كما  
 . (70) كانت فقد ضعفت فال تنزو

بينت كتب الفالحة وعالم الحيوان أنَّ ثمة أمراض ُتصيب الخيول وتفتك فيها وما يؤسف 
بمعلوم تمدنا  ال  التاريخية  المصادر  أنَّ  طرق  له  عن  أو  األمراض  هذِه  عن  وافية  علمية  ات 

تشقق   وهو  الشقاق  مرض   : هي  والتي  األمراض  هذِه  أسماء  هو  عليه  عثرنا  ما  وكل  عالجها 
ُيصيب أرساغ الخيل ، ومرض الجرد الذي ُيصيب عرقوب الخيل من تزايد وانتفاخ عصب ويكون  

 (71) عرض حافره فيؤثر عليهِ في باطن وظاهر الكعب ، ومرض االرتهاش وهو أنَّ يصك الخيل ب
العظم   له صالبة  ليس  حجم  له  فيكون  الحصان  في  يشخص  مرض  وهو  المشمش  ومرض   ،
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الفأرة وهو ريح تكون في   الخيل ، ومرض  النملة وهو مرض يصيب حافر  الصحيح ، ومرض 
في   الخيل  ُيصيب  داء  وهو  الملح  ومرض   ، تركت  إذا  وتجتمع  مسحت  إذا  تنفش  الفرس  رسغ 

و   ، من  قوامها  الخيل  حافر  خروج  أي  النصل  ومرض   ، الحصان  انكسار  أي  العطب  مرض 
  ، يهلك  أو  عرق  من  يقطع  حتى  تبرح  فال  الخيل  ُيصيب  داء  وهو  الخمال  ومرض   ، موضعِه 
ُيصيب  داء  وهو  القفاص  ومرض   ، منُه  يغمز  الخيل  قوائم  ُيصيب  داء  وهو  الضالع  ومرض 

أّن تكو  الشرج وهو  فتيبس قوامه ، ومرض  أكبر من األخرى ،  الخيل  الحصان  ن أحد خصيتي 
ومرض العقال وهو مرض ُيصيب ضلع الحصان فتبسط ، ومرض األفرق وهو مرض  ُيصيب  
أحدى وركي الفرس وتكون قليل شعر التنسة ، ومرض اللوى وهو التواء ظهر الفرس ، ومرض 

تج الفرس  ُيصيب  داء  وهو  الجهراء  ومرض   ، الفرس  كعب  ُتصيب  رخاوة  وهو  ال  الحكل  عله 
أكل   أثر  بطنِه  في  الفرس  ُيصيب  وجع  وهو  الحقلة  ومرض   ، الشمس  في  يبصر  أّن  يستطيع 
 ، الفرس  رأس  ُيصيب  الصدام  ومرض   ، حلقِه  في  الفرس  ُيصيب  الخناقية  ومرض   ، التراب 
ومرض النخطة وهو مرض ُيصيب الخيل في صدرِه ال يكاد يسلم منه فرس ، ومرض العجز وهو 

عجزِه فيثقله ، ومرض الدخس وهو مرض ُيصيب حوافر الخيل فأّن طال   داء ُيصيب الخيل في
بها يؤدي إلى طرح الحافر فيترك الفرس إلى أنَّ يظهر له حافر آخر ، ومرض العرن وهو تشقق  
ُيصيب الخيل ومرض النفخة وهو داء ُيصيب خصيتي الفرس ، وهناك إصابات تؤدي إلى أّن  

تؤد  وإصابات   ، تطامن  ظهره  في  الكفليكون  لحم  قليل  ممسوح  الفرس  يكون  أن  إلى  .    (72)ي 
وعند إصابة الخيل بأحد هذِه األمراض فأنَّ عيٌب سيحصل فيها ويؤثر عليها ال سيما في مسألة  
بيعها وشرائها . لذلك كثرت الحيل في بيع وشراء الخيل حتى أنَّ المحتسب قد حذر من الغش  

الناس وشدد على أن يتم البيع والشراء وفق عقٍد   وأشار إلى دور الجالسين )الداللين( في غش
يتم بين الطرفين ُتسجل فيِه مواصفات الدابة ) الخيل( بمحاسنها وعيوبها أّن وجدت وأشار إلى 
أنَّ بعض الجالسين يتقاضونَّ رشوة يأخذونها من البائع لغرض إقناع المشتري ، ومن حيلهم أنهم  

ي ثمنه ، وطلب من البائع أن يحطُه من الثمن فأمتنع وأبى  إذا أشترى منهم الواحد الفرس وأغلى ف
أخذ هرًا وجعلُه في مخالة وعلقها على الفرس فخدش الهر الفرس ، فإذا رأى الفرس المخالة ظنَّ 
وتخيل أنَّ الهر فيها وامتنع عن األكل فيها ووقف المذكور عليِه ورأى أنَّ الفرس ال يقبل المخالة  

 . (73) ِه وأكتسب الفرس من ذلك عيبًا ينقص كثيرًا من ثمنه وقيمتهللعلف فيردُه على بائع
عمليات   تصاحب  كانت  التي  الغش  عمليات  بعض  نوازلهم  في  وذكروا  الفقهاء  أشاَر 

الفقهاء في رجاًل أشترى   البيع والشراء . إذ يذكر أنَّ صاحب الشرطة والسوق في قرطبة شاور 
 (75) ، قبضها البائع بحرى بن فالن الطلبي  (74)  قرمونيةفرسًا على السالمة بأربعة وعشرين مثقاالً 
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، وُثبت الثمن بعقد بيع وشراء وفق التبايع الموصوف ) السالمة( وتاريخه عقَب شهر رمضان 
م ، وثُبَت بشاهدين أنَّ في الفرس فتاًل بذراعيِه وحسوسًا في يديِه وتقويسًا  1066ه /  459سنة  

قدم من نصف رمضان المذكور ، وأنُه عيب يحط كثيرًا من ثمن  ولينًا في رسغيِه ، وهذا كلُه أ
السنة  من  القعدة  ذي  من  خلت  ليلة  عشرة  ألربع  الفرس  عيب  على  عنده  بذلك  وشِهَد  الفرس 

قائاًل : )) ... ، إذا    (76)المذكورة ، وأنَّ البائع ترك قرطبة ، فأجاب الفقيه أبو عبد هللا بن عتاب 
ما وصفت من العيوب والمغيب بحيث ال يعلم الغائب ) البائع(    ثُبَت عندك ما ذكرت على حسب 

، فيحلف القائم عندك باهلل عز وجل ما تبرأ إليِه البائع بحرى بها وال بشيء منها وال رضى بها  
بعد إطالعِه عنها فإذا حلف أمرت بتسويق الفرس وقد ثُبت بيعة من تراه ، فإذا ثُبت عندك السداد  

ببيعِه وقضاء القائم من ثمنِه ، فإن قصًر ثمنِه عن العدد الذي أبتاعه بِه    في ثمنِه أمرت المقدم
من بحرى أتبع بحريًا بما نقصُه عند ظفره بِه إذ لبحرى ما زاد وعليِه ما نقص ، وأنَّ زاد الثمن  

  . (77)وقفته لبحرى وأرجأت الحجة له في ذلك أنَّ شاء هللا((
الخيل وتعدد استخدامها أدخلها األندلسيون ضمن عقود اإلعارة فبعضهم    ونظرًا ألهمية 

ويقضي   فيها  فيسافر  ألعوام  أو  لعام  تكون   قد  معلومة  لمدة  من صاحبها  الدابة  يستعير  كان 
أو  المرض  أو  للكسر  األحيان  بعض  في  تتعرض  قد  أو   ، لصاحبها  يرجعها  ثم   ، بها  حاجته 

لناس على موت الخيل أو كسرها  الموت ففي مثل هذِه الحالة يجب على مستعير الخيل أشهاد ا
 . (78) ليبرئ من تبعتها األمر الذي أشار إليه الفقيه أبن العطار في وثائقهِ 

وما يؤسف لُه أنَّ مصادر تاريخ األندلس التي ُتعنى بتربية الحيوان ال سيما الخيول ، لم    
تمدنا بمعلومات كافية عن أدوية هذِه األمراض ، وكل ما عثرت عليِه أنَّ الخيول حينما تمرض 
ُتجمر مما يصيبها من مرض وذلك بحرق الرمل وفرشِه في األرض ويطأه الحصان بحوافرِه لمدة 

 . (79)ثة أيام فتشفى الخيل من مرضهاثال
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 المبحث الثاني 
 استخدامات الخيل في األندلس .

أقبل المجتمع األندلسي على تربية الثروة الحيوانية السيما الخيول ، فتعدَدت استخداماتها فشمل  
   -جوانب متعددة منها :

 استخدامها في الركوب والنقل . -1
   : بالقول  الركوب  لغرض  الخيل  وتعالى  سبحانه  هللا  َواْلَحِميَر   ﴿خص  َواْلِبَغاَل  َواْلَخْيَل 

. لذا فأن للخيل والبغال أهمية كبرى في الركوب والنقل  (80) ﴾ ًة َوَيْخُلُق َما اَل َتْعَلُمونَ ِلَتْرَكُبوَها َوِزينَ 
المناطق   البضائع ال سيما في  ونقل  الركوب  دورًا مهمًا في عملية  األندلس  الخيل في  لعبت  إذ 

، إذ ُاستخدمت الخيول في نقل البضائع على الطرق المؤدية إلى جنوب فرنسا   (81) الجبلية الوعرة
. ويستدل    (82) ز هذِه الطرق بوعورتها وصعوبتها وطول مسافاتهاوالدول األوربية األخرى إذ تمتا

الطرق  سيما  ال  المشاق  تحمل  على  والصبر  بالقوة  تتسم  كانت  األندلسية  الخيول  أن  ذلك  من 
الجبلية والظروف البيئية الصعبة . وقد أشارت بعض كتب النوازل لحيوانات النقل في األندلس 

افرين في التنقل أو لحمل بضائعهم ، وكانت هذِه الحيوانات واستخدامها من قبل التجار أو المس
أما ملكهم أو يستأجرونها من  أشخاص آخرين ، فكان يكتب بين المستأجرين عقد يذكر فيِه أسم  
المؤجر وقيمة الكراء ، ونوع السلعة المحمولة ووزنها والجهة المقصودة والطريق المستخدم ومدة 

الدابة نوع  فيِه  وُيحدد  المتعاقدين  (   83) وصفتها  السفر  بين  الدواب  كراء  عملية  وقد صاحبت    .
بعض المشاكل متمثلة بزيادة الحمولة ، أو التعدي عن المسافة مما يؤدي إلى عطب الدابة أو  

، وفي ضوء ذلك أفتى  الفقهاء أنه أذا حدث مثل تلك الحالة وأراد المستأجر أن يبرئ    (84) نفوقها
إشها فعليِه  الدابة  عطبت  لصاحب  أو  منه   نفقت  قد  الدابة  أّن  على   اليمين  أو   ، الشهود  د 

 . (85)بالموضع المتفق عليه ضمن العقد 
 
 استخدامها في حفظ أمن البالد )خطة صاحب الخيل( . -2

ُتعد خطة الخيل إحدى الخطط اإلدارية المهمة في األندلس ، وصاحبها يعرف بصاحب  
ُأطلقَّ على الشخص الذي يتولى مهمة اإلشراف على شؤون  الخيل هو منصب ظهَر في األندلس  

الخيل وكل ما يتعلق بلوازمها وأدواتها في التنظيم العسكري ، وُيعد هذا المنصب من المناصب 
الرفيعة والمهمة في األندلس وعادة ما ُيسند إلى قادة كبار ُعرفوا بحسن شجاعتهم وكفاءتهم في  

ولعلَّ ذلك مؤشرًا واضحًا على أهمية خطة الخيل وصاحبها إذ    .  (86)إدارة األمور وقيادة الجيش
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، وأنًّ    (87) بلَغ هذا المنصب أهمية كبرى وينفرد األمير أو الخليفة حصرًا بتعيين صاحب الخيل
 . (89) الذي ُيعد بمثابة الحاكم العام للعاصمة (88) هذا المنصب يلي منصب صاحب المدينة

بأهمية كبرى في السلم اإلداري في األندلس وألهميتها فأنَّ تمتعت خطة صاحب الخيل    
بمكان   يكون  ومقره   ، الخيل  إمرة صاحب  تحت  يندرجون  المخزون  وأصحاب  الشرطة  أصحاب 
الوكالء  باسم  ويعرفون  رئاستِه  تحت  يعملون  متصرفون  وفيِه  الخيل  بدار  يسمى  له  ُخصص 

واألموال من الحاكم ، أو الخليفة إلى الجند  مهمتهم اإلشراف على الخيل ورعايتها وحمل الهدايا  
الذين ُيشهد لهم بالشجاعة والكفاءة والبالء في الدفاع عن البالد أثناء الحرب أو مواجهة الخطر 

 ( 91) ، إذ جاء في الرواية التاريخية أنَّ درى بن الحكم المعروف بالهماز  (90)الذي يهدد امن الدولة
وااًل وهدايا على ظهر بغاٍل وزوامل وأوصلها إلى الجند كان من وكالء صاحب الخيل حمَل أم

 .  (92) م973ه/363المجاهدين في سبيل الدفاع عن الدولة وكان ذلك سنة  
    -ويمكن إدراج واجبات صاحب الخيل بما يأتي : 

التي تحتوي على معدات   -1 المخازن  الخيل وإدارة  الخيل مهمة اإلشراف على  يتولى صاحب 
بتجهي ُتعنى  ولجم  خاصة  المفرغة  واللجم   ، والمعرفة  العادية  بنوعيها  بالسروج  والبغال  الخيل  ز 
 . (93) خيول بالط الخلفاء

قيادة    -2 يتولى  كان  ما  كثيرًا  إذ  العساكر  وتنظيم   ، الخيالة  سيما  ال  الجيش  كتائب  ترتيب 
-238الحكم )محمد بن عبد الرحمن بن  ، وُيذكر أنَّ األمير  الحمالت العسكرية ضد جيش العدو

العطاف صاحب   (94) م(886-852ه/ 273 أبي  بن  تمام  الخيل  لصاحب  الجيش  قيادة  أسند   ،
بأندوجر، خرجت عليهم كمائن أهل طليطلة، ووقعت الحرب،   الخيل، ومعهما الحشم. فلما حال 

-300. وُيذكر أنَّ الخليفة عبد الرحمن الناصر )  (95)فانهزم جيش األمير وكثر القتل في صفوفهِ 
افلح  (96) م(961-912ه/ 035 بن  زياد  المدعو  الخيل  صاحب  إلى  الجيش  قيادة  ،   (97)أسند 

. (98) لمقاتلة سليمان بن حفصون فنازلُه وحاصره، وفتح حصن منت روبي وكان من أمنع معاقله
ُيذكر أنَّ الخليفة الحكم المستنصر ) م( أسند مهمة التصدي 975-961ه /365  -350كذلك 

، لزياد بن افلح وصاحب الشرطة فواجهوا هذا الخطر بكل   (99) النورمانديينومواجهة الفايكنك أو  
 . (100) بسالة وشجاعة

الرواية   -3 في  جاء  إذ   ، بينهم  فيما  تحصل  قد  التي  المنازعات  على  والقضاء  الجند  ترتيب 
م ،فهرع 970ه/  360عند باب قصر قرطبة سنة  التاريخية أنَّ نزاع حصل بين الجند الطنجيين

من   كثير  على  فقبضوا  النزاع  لفض  بمعيتِه  كان  ومن  أفلح  بن  زياد  المدعو  الخيل  صاحب 
 . (101) الطنجيين وأوقعوا بهم وسجنوا كثيرًا منهم
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االحتفاالت    -4 في  الجلوس  وتنظيم   ، الخليفة  أو  األمير  من  بأمر  الرسمية  الوفود  أستقبال 
، إذ ال ُيسمح بالجلوس العشوائي ، إذ ال بد أّن يكون الجلوس مرتبًا ومنظمًا وفيِه    واالستعراضات 

دالالت على ترتيب الوظائف في الُسلم اإلداري األمر الذي ذكره ابن حيان بالقول : )) وقامت 
    (102)المراتب والهيئات والتعبئات في نهاية التمام وجودة النظام((

الدولة من أي خطر أو تهديد يهدد مركز الحكم أو قصور الحكام  الحفاظ على أمن وسالمة    -5
، إذ ُيذكر أنَّ للحكم الربضي ألف فرس مرتبطة بباب قصره على جانب النهر، عليها عشرة من  
العرفاء، تحت يد كل عريف مائة فرس ، فإذا بلّغ األمير أنَّ خطرًا يهدده ، باغته قبل استحكام  

الفرس هؤالء  أنَّ  حيث  كيان أمره،  ُيهدد  تهديد  أو  خطر  أي  على  للقضاء  ُمهيأة  وخيولهم  ان 
 . (103) الدولة

 . (104) تولي قيادة قوات اإلعداد والتموين ال سيما أعداد الخيول وتوزيعها على الجند   -6
القيام بمهمة تنظيم الخيول وتفقدها بعد المعارك ، إذ ُيذكر أنَّ المنصور بن أبي عامر كان    -7 

إذا قدم من غزوة من غزواته ال يحل عن نفسه حتى يدعو صاحب الخيل فيعلم ما مات منها وما 
 .  (105) عاش

  ويتضح مما تقدم أنَّ الغرض من إنشاء خطة الخيل أو استحداث منصب صاحب الخيل  
يبدو كان للعناية بالخيل ورعايتها ، وألغراٍض عسكرية الهدف منها هو الحفاظ على امن وسالمة 

 البالد .  

 استخدامها في المعارك والحروب  . -3

وا َلُهْم َما  ورد ذكر الخيل لمواجهة العدو في القرآن الكريم وخصها هللا في القول:    ﴿ َوأَِعدُّ
َومِ  ُقوٍَّة  ِمْن  ﴾اْسَتَطْعُتْم  ُكْم  َوَعُدوَّ  ِ َّللاَّ َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  ِرَباِط  اآلية    (106)  ْن  من  ويستدل   ،

المباركة أنَّ للخيل أهمية كبرى في مواجهة العدو وحفظ البالد وضبط األمن فيها ، األمر الذي 
العسكرية  المؤسسة  كاَن في  أمرًا حتميًا ال مندوحة عنه ،  وقد  في األندلس   جعل االهتمام بها 

لها دوٌر كبير في حسم  الفرسان وهي قوات فعالة  أو  الخيالة  ُيعرف بصنف  الجيس  صنف في 
الخيل   توفير  وعملوا على  الصنف  هذا  تنمية  على  األندلس وحرصوا  بها حكام  اهتم   ، المعارك 

ل . وقد فضل العرب استخدام أنثى الخي  (107)وباقي مستلزمات االستعداد للجهاد ومواجهة العدو
في الغزو والحرب ألنها تسح في البول وهي تجري ، وفحل الخيل يحصر البول في جوفه حتى  

   (108) يتقيأ وألنَّ األنثى أقل هبالً 
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بقوتها    تمتاز  خيٌل  فهي  مميزة  وقدرات  خاصة  بمواصفات  األندلسية  الخيل  اشتهرت 
السالح وثقل  الدروع  وتحملها  جسمها  وضخامة  ولعلَّ  (109)ونشاطها  بأنَّ  ،  واضحًا  مؤشرًا  ذلك 

 الفارس األندلسي كان فارسًا مدججًا بالسالح يحمل السيف والرمح والقوس ...ألخ . 
   ( الكومي  المؤمن  عبد  الخليفة  أنَّ  ُيذكر   ( 110)   م( 1148-1129ه/ 543-524كذلك 

الجيش   إلنجاد  األندلس  إلى  المغرب  من  حصان  ألف  عشر  أثنا  قوامها  عسكرية  بقوة  بعَث 
،    (111) م1150ه /  545ي ، ومواجهة الجيش القشتالي الذي حاصر مدينة قرطبة سنة  األندلس

إذ كان لهذِه الخيول دورًا مهمًا في كسر الحصار والدفاع عن قرطبة ومواجهة الخطر النصراني  
من خالل ما بذله الفرسان والجند المسلمين من مهارات قتالية في التصدي للخطر النصراني ،  

 وفك الحصار عن قرطبة .وإنهاء تهديده 
 ، النصراني  اإلسالمي  الصراع  في  ودورها  العسكرية  المؤسسة  في  الخيل  ألهمية  نظرًا 
فرَض حكام اسبانيا النصرانية تقييدًا شديدًا رافقه فرض ضريبة باهظة على تجارة الخيول والبغال 

لمسلمين ، خوفًا أّن ال سيما التي تدخل المدن اإلسالمية ، وحرصوا أْن ال تقع الخيول بأيدي ا
. ويستدل من ذلك    (112)   ُتستخدم ألغراض عسكرية والقيام بعمليات حربية ضد الممالك النصرانية 
 ما للخيل من أهمية كبرى في الجانب العسكري ودورها في حفظ البالد . 

 
 استخدامها في الهدايا والبعثات الدبلوماسية .  -4

عالمة    الفارهة  الحيوانات  والعالقات شكلت  الهدايا  في  ومادية  رمزية  قيمة  ذات  مميزة 
الدبلوماسية ، إذ كان للخيل أهمية كبرى في هذا النوع من الهدايا ، ويستدل من ذلك الهدايا التي  

 وصلت بالد األندلس .
الهدايا   وأقيم  أفضل  من  الخيل  فكانت   ، األندلس  إلى  المغربية  الخيول  شهرة  وصلت 

األندلس لحكام  األندلس   المقدمة  حكام  إلى  لتقديمها  منها  األنواع  أفضل  المغاربة  اختار  إذ   ،
حصان تسعمائة  المرات  أحدى  في  خزر  (113) وبلغت  بن  محمد  أهدى  حيث  إلى    (114) .  هدية 

الخليفة عبد الرحمن الناصر ضمت )) ثمانية عشر فرسًا من جياد الخيل العربية : منها فرس  
وفر   ، مهضوم  والذيل  الشعر  أسود  أشقر أصفر  وفرس   ، سواد  بذيلِه  العينين  أزرق  ُكميت  س 

خماسي أغر مخضب األربع ، وفرس أشهب خماسي بأذنيِه وطرف ذنبِه وردة ، وأربعة من عتاق 
الخيل قيود للعيون ...، فلم يكن لها في جميع الخيل ركابِه على كثرتها أشباه لها ، آثرها الناصر  

 .  (115) على جميع الهدية((
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، هدية الى الخليفة الناصر يسعى    (116)أألمير إدريس بن إبراهيم السليماني الحسني كذلك بعث  
 . (117)لكسب  ودِه ويمت بنسبِه إليِه ، وأهدى له هدية حسنة من خيٍل وإبل وحيوان غريب 

شهيد  ابن  أهدى  بينها   (118)كذلك  من  نجد   ، الناصر  الرحمن  عبد  للخليفة  ثمينة  هدية 
فرسًا من الخيل العراب المتخيرة لركاب السلطان فائقة النعوت ،    ))مائة فرس منها خمسة عشر

وقيل مائة فرس منها من الخيل العراب المتخيرة لركابِه ، خمسة عشر فرسًا ، وخمس من عرض 
الخـــــــــــالفة(( لمــــــراكب  ملجمة  مسرجة  الخيل  إلى    (119) هذا  هدية  وصلت  السياق  ذات  وفي   .

 . 120يل وإبل وأنعام وغـــــــــــــزالنالخليفة الناصر فيها خ 
خالفة األندلس أُهدَي له يوم خالفتِه   كذلك ُيذكر أنه حينما تولى الحكم المستنصر باهلل   

الّشكة   هدّية كاملو  صافنة  خيول  على  ناشئة  اإلفرنج  من  مملوك  ))مائة  على  حوت  ثمينة 
 . (121) واألسلحة ... ((

، أهدى هدية ثمينة   (122) تاريخية أنَّ المعز بن زيري وفي هذا اإلطار ذكرت الروايات ال
شنجول الرحمن  أللمط   (123) لعبد  درق  من  كثيــــــــــــرة  وأحــــــــــمال  الـــــخيل  من  سبعمائة  على  حوت 

 . (124)وعدد كبير  من السالح والمال
للتقارب السياسي   تقدم وبما ال يدع مجااًل للشك أنَّ هدية الخيول كانت وسيلة  تبعًا لما 
لذلك    ، الحاكمة  السياسية  الطبقة  أوساط  بين  السالم  ونشر  للدبلوماسية  عنصرًا  باعتبارها 

 اسُتخدمت الخيول في التهادي ، لكسب ود حكام األندلس والتقرب لهم .   
 واأللعاب الرياضية . استخدامها في الفروسية -5

ُيعد ركوب الخيل ) الفروسية( ، أمرًا معروفًا عند العرب منذ القدم ، وعندما جاء اإلسالم   
أهتم بهذا األمر وأواله عناية خاصة ، ولعلَّ ذلك يعود ألهمية األمر في الحرب والسلم ، األمر 

  ﴿  : بالقول  الكريم  القرآن  إليِه  أشار  َضبْ الذي  َقْدًحا ًحاَواْلَعاِدَياِت  ُصْبًحا  َفاْلُموِرَياِت    َفاْلُمِغيَراِت 
، وهذا أنَّ دَل على شيء فإنما يدل على أهمية الخيل فهي القوة األولى في الحرب آنذاك    (125)﴾

، وأنَّ هللا سبحانه وتعالى رفع شأنها وأوجب على المسلمين العناية بها لما لها من أهمية كبيرة في  
 حسم األمور .

أنهم كان  فُيذكر  الخيل ،  الفروسية وسباق  بألعاب  الناس  اشتهرت بالد األندلس  وا أحذق 
بالدهم تقتضيه  ما  بحسب  وذلك   ، والضرب  بالطعن  وأبصرهم  تعتبر    (126) بالفروسية  إذ   ،

حضورًا   لها  التي  األندلسيين  عند  المحمودة  الرياضات  من  الخيل  وسباق  الفرسان  استعراضات 
يرة من  واسعًا في األوساط األندلسية ، وُعدت مظهرًا من مظاهر االحتفاالت تتوافد عليِه أعداد كب
 .  (127)الناس نساًء ورجااًل ، ُوتقام في الساحات العامة وسط قصائد شعرية يكتبها بعض الشعراء
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كانت ألعاب الفروسية ورياضة سباق الخيل تقام في مناسبات مختلفة وفي ساحات عامة   
وأخرى خاصة أُعدت لهذا الغرض ، حيث ُعدت الفروسية وسباق الخيل ُفسحة إلبراز المواهب  

األندلسيون وت عند  الشجاعة  في   (128) أكيد  كبيرًا  حضورًا  له  كاَن  األلعاب  من  النوع  هذا  وأنَّ   ،
المجتمع األندلسي ، ال سيما عند الشباب الفرسان، إذ تمتع الناس بمشاهدة هذِه السباقات ، حيث 

ة ، إذ من أهم األماكن إلقامة األلعاب الرياضي  (130) وساحة الطوابين  (129)كانت ساحة باب الرملة
كانت تُقام دائرة خشبية كبيرة تسمى الطبلة ، ثم يأخذ الفرسان قذفها برماحهم أثناء ركوبهم على  

 . (131)الخيل
هذِه    كانت  وقد  األندلسيين  عند  شائعة  رياضة  فكانت  والجماعية  الفردية  المبارزات  أما 

. األمر الذي   (132) رالمبارزات أشبه بمعركة حقيقية قد ُيصاب فيها البعض بجراحات بالغة األث
لم يغب عن بال فقهاء األندلس إذ أفتى الفقيه ابن رزق أنَّ من أصاب واحٌد منهم آخر فقتله أو  

 . (133) جرحه أنَُّه ُيحكم فيِه بحكم العمد ال بحكم الخطأ
الرياضية      األلعاب  أحدى  بوصفها  )المحجن(  الصولجان  لعبة  األندلسيون  عرف  كذلك 

تنبثق من رياضة   اللعبة  التي  هذِه  تعتمد  إذ   ، األندلسي  المجتمع  منتشرة في  كانت  التي  الخيل 
على سرعة الفرس يُتم فيها ضرب كرة خفيفة بعصا يبلغ طولها نحو أربعة أذرع من على صهوة 

  -180الفرس ، مارسها األمراء والخلفاء في ميادين قصورهم ال سيما األمير الحكم بن هشام )
(821-796ه/  206 لبيد الذ   (134) م  بن  جابر  محاصرة  خبر  جاءه  جيان  (135)ي  ، (136) لمدينة 

بالصولجان يلعب  وهو  األمر  بمعالجة  في    (137) فأمر  مشهورة  كانت  اللعبة  هذِه  أنَّ  ويبدو   .
 -بالقول :  (138)المجتمع األندلسي فصورها الشاعر عبد الوهاب بن احمد 

 لمــا رأيت الهالل منطويًا    في غــرة الفجر قارن الزهرة                            
  (139) لضرب كرةٍ  شبهته والعـيان يشهد لي     بصولجان أو فتى ضرب                       

من   األندلسيين  تسلية  في  كبير  دورًا  لها  كان  األندلس  في  الخيل  أنَّ  يتضح  تقدم  ما  من خالل 
الفرد   فيها  وجد   ، مختلفة  رياضية  ألعاب  وممارسة  واللعب  اللهو  وسائل  في  استخدامها  خالل 

 األندلسي وسيلة في أثبات شخصيته وفروسيته وشجاعته . 
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 الخاتمة 
   -إلى النتائج التالية : توصلت الدراسة

لم تمدنا المصادر التاريخية بمعلومات كافية عن الخيول في األندلس ، لذا فأنَّ الكتابة في    -1
هكذا مواضيع تعتمد على جمع شتات المعلومات التي نعثر عليها في أمهات الكتب لعلها تعطي  

 صورة عن أنواع الخيول في األندلس .
احتلت الخيل مكانة مهمة وبارزة في حياة اإلنسان العربي فهي أحسن ذوات األربع صورة    -2

 وأفضلها ، أعتمد عليها اإلنسان في الكثير من أمور الحياة اليومية .   
أنَّ توفر البيئة المالئمة ، وكثرة الحشائش في األندلس ساعد على تربية الحيوانات وإنعاش    -3 

  سيما الخيول التي انتشرت تربيتها في المناطق الرعوية الخصبة . الثروة الحيوانية ال
اهتم األندلسيون اهتمامًا كبيرًا في تربية الخيل وتنشئتها ، إذ لم يكن هذا األمر حكرًا على فئة    -4

 معينة من فئات المجتمع بل هي صفة أشترك فيها رجال الخاصة والعامة .
ية الخيل وتنشئتها في األندلس ، إذ كان للعامل البيئي  ساهمت بالد المغرب في ازدهار ترب  -5

 والقرب الجغرافي دورًا مهمًا في هذا التطور واالزدهار .  
لمهام    -6 ُأدخر  الذي  العراب  الخيل  أفضلها  كان  الخيول  من  متعددة  أنواعًا  األندلس  شهدت 

 الحرب ورفد المؤسسة العسكرية في األندلس . 
المصادر  -7 تزودنا  هذِه لم  اقتصرت  بل  الخيل  أمراض  بعالجات  البيطرة  كتب  أو  التاريخية 

 المصادر على ذكر األمراض التي تصيب الخيل دون ذكر عقاقير أو عالجات هذِه األمراض .
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فقد   -8  ، العسكري  االستخدام  سيما  ال  األندلس  في  استخدامها  وتعدد   ، الخيل  ألهمية  نظرُا 
وما يتعلق بها في التنظيم العسكري فأسُتحدثَّ منصب    ُخصص لها من يتولى رعايتها وتفقدها 

 صاحب الخيل وهو من المناصب الرفيعة والمهمة في األندلس .
النسيج الحيواني ودخول أصناف من الخيول العربية إلى    -9 ساهمت هدايا الخيول في تنويع 

 بالد األندلس لم تكن موجودة من قبل  . 

 

 

 

 

 
 

كتاب اخليل مطلع  ،أبن جزي الكليب ، عبد هللا بن حممد ، ) ت القرن الثامن اهلجري / الرابع عشر امليالدي (    (1) 
-44، ص  1986الُيمن واإلقبال يف انتقاء االحتفال ، حتقيق حممد العريب اخلطايب ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،  

45  . 
كتاب صورة األرض ، دار ومكتبة  ،  م(  966ه/356دي  ، ) ت ابن حوقل ، أيب القاسم حممد بن حوقل البغدا  (2)

األندلس حماضرات يف التاريخ واحلضارة ،  ،عباس ، رضا هادي  ؛    110، ص1992احلياة للطباعة والنشر ، بريوت ،  
 .  143، ص   1998منشورات اجلامعة ،  

البكر ،  ؛   603-602، ص1965  ، دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع ،  4اتريخ العرب ، ط،  حيت ، فيليب   (3)
محود   الكرمي  عبد  )،خالد  اإلمارة  عصر  يف  األندلس  يف  االقتصادي  ،  928-755ه/  316-138النشاط  م( 

 .    147، ص1993 ، مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز العامة ، الرايض

  إمساعيل ،   ترمجة وتعليق  2م ( ،ط11-8ه )  5اىل القرن   2اإلسالم يف جمده األول من القرن    ،   لومبار ، موريس (  4)  
 .   124، ص 19990العريب ، منشورات دار اآلفاق اجلديدة ، املغرب ، 

نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،  ، م( 1264ه/560األدريسي ، الشريف أيب عبد هللا حممد بن عبد العزيز ، ) ت  (5)
الزهري ، أيب عبيد هللا حممد بن أيب بكر ، ) ت يف أواسط القرن  ؛    186، ص1894دي عريه ودوزي ، ليدن ،  نشر  

كتاب اجلغرافية وماذكرتُه احلكماء فيها من العمارة وما يف كل  ،السادس اهلجري / أواسط القرن الثاين عشر امليالدي (  
حاج   حممد  حتقيق   ، والفراسخ  األميال  من  األرض  وما يف  السبعة  األقاليم  على  حيتوي  والعجائب  الغرائب  من  جزء 

من أهل  ابن غالب ، حممد بن أيوب الغرانطي ، )؛    129، صصادق ، الناشر مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، د.ت  
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قطعة من كتاب فرحة األنفس يف اتريخ األندلس ، حتقيق  لطفي عبد  ،القرن السادس اهلجري / الثاين عشر امليالدي(  
اجمللد املخطوطات،  معهد  جملة  من  ،فصل  مصر،  2البديع  على  ؛    23، صم  1956،  احلسن  أيب  سعيد،    بن ابن 

ت  /685موسى،)  وعل، م(  1286هـ  حققه  املغرب،  ُحلى  يف  طاملغرب  ضيف،  شوقي  عليِه  ،  4ق  املعارف  دار   ،
 .    1/292،  القاهرة، د.ت  

 حصن مدلني : مل أجد له ترمجة او تعريفاً يف كتب البلدان .  (6)
مدينة ابألندلس كاحلصن املنيع هلا أسوار وأسواق عامرة وخيل ورجل يقطعون أعمارهم يف الغارات على  ترجالة :    (7)

م(  1310ه/ 710ينظر : احلمريي ، حممد بن عبد املنعم  ، ) ت حوايل   التلصص واخلداع. بالد الروم واألغلب عليهم 
 .  133، ص1984، حتقيق إحسان عباس ، بريوت،    2الروض املعطار يف خرب األقطار ، ط، 

  الزيتون   اشتهرت بكثرة   وجتارة كبرية أسواق  وهبا  ،  اجلبل   انحية  من  أيتيها وهنرها  منيع، سور   هلا  ابالندلس   مدينة لبلة :    (8)
اشتهرت برتبية اخليول وكثرهتا    جبلية   سهلية   وهي  العصفر   هبا   وجيود   الفاضل   القرمز   فيها   يكون   الثمر  وضروب   والشجر 

 .   508ينظر : احلمريي ، الروض املعطار ، ص،
(9)   :   اجلوف   ومن  جمار،   ثالثة   بينهما  العدوة،   بر   من  جباية  القبلة   من  تسامتها   الزقاقي،  البحر  يف  جزيرة  هي  ميورقة 

   .  567ينظر . احلمريي ، الروض املعطار ، ص واحد،  جمرى وبينهما   أرغون، بالد  من برشلونة 
أزلية  إشبيلية :    (10) بينها وبني قرطبة مسرية مثانية أايم ومن األميال مثانون، وهي مدينة قدمية  مدينة ابألندلس جليلة 

  يوليوس ويقال إن الذي بناها    –املدينة املنبسطة    –يذكر أهل العلم ابللسان اللطيين أن أصل تسميتها أشبايل معناه  
 .   58املعطار ، ص القيصر وإنه أول من تسمى قيصر .ينظر :احلمريي ، الروض 

جغرافية األندلس وأوراب من كتاب املسالك  ،م(  1094ه/487البكري ، أيب عبيد عبد هللا بن عبد العزيز ، )ت  (11)
   114، ص1968، حتقيق ، عبد الرمحن علي احلجي ، دار اإلرشاد للطباعة والنشر ، بريوت ،   1واملمالك ، ط

املقتبس يف أخبار بلد األندلس ، حتقيق  ،  م(  1076ه/ 469لف ،)  ابن حيان القرطيب ، أيب مروان حيان بن خ  (12)
 .    117، ص1965عبد الرمحن احلجي ، دار الثقافة ، بريوت ، 

النشاط االقتصادي يف املغرب واألندلس خالل القرن السادس اهلجري ، دار الشروق ، بريوت  ،  موسى ، عز الدين  (13)
 .   201، ص1983، 

كبرية مشهورة يف هنر إشبيلية واملاء فيها غري عذب لقرب البحر احمليط منها وخيلها جتلب إليها من  قبطل : جزيرة    (14)
 .  1/292أشبيلية خصبة . ينظر : ابن سعيد ، املغرب يف حلي املغرب ، 

 .   142؛ البكر ، النشاط االقتصادي ، ص  24-23ابن غالب ، فرحة األنفس ، ص  (15)
(16)    : الثوار  وبني  بينها  مدينة ابألندلس  غرانطة  أايم  ، وهي حمدثة من  البرية  من مدن  مياًل وهي  أربعون  وادي آش 

إىل غرانطة ... ، ينظر : احلموي ، شهاب الدين أيب    أهلها ابألندلس  وإمنا كانت املدينة املقصودة إلبرية فخلت وانتقل  
/  2،  1977بريوت ، دار صادر ،  معجم البلدان ،  ،  م(  1228ه/626عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي ، )ت  

 .   45احلمريي ، الروض املعطار ، ص؛   371-372
أعمال الرحلة من املشرق إىل املغرب واألندلس خالل العصور الوسطى ، جملة دراسات اترخيية  ،حلمي ، عبد الكرمي  (17)

 ، املالكي ، زينب محزة عباس ؛   238، ص1996،  58-57، جامعة دمشق ، العدد 
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الزراعية يف مملكة غرانطة )  ،  1492-1238ه/  897-635احلياة  التارخيية  الدراسات  (، رسالة ماجستري ، كلية  م 
 .   161، ص2010جامعة البصرة ،  

-120، ص1993غرانطة يف ظل بنو األمحر دراسة حضارية ، دار اجليل ، بريوت ،  ،فرحات ، امحد شكري    (18)
121   . 

 ابغية : مل أجد تعريفاً هلا يف كتب البلدان .   (19)
املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب ، وهو جزء من كتاب املسالك واملمالك ، حتقيق دوسالن ، مطبعة  البكري ،    (20)

 .    145، ص1911ادولف جوردان  اجلزائر ، 
  وغريمها   وواركالن   سجلماسة   إىل   الطريق   على  وهي  الصحراء  أول  يف  مدينة  وهي  األوسط،  املغرب  قاعدةتلمسان :    (21)

  سالفة،  ألمم  مملكة  دار  كانت   أهنا  على  تدل   كثرية  للدول  آاثر  فيها  قدمية  عظيمة  مدينة  تلمسان و   .الصحراء   بالد   من
 .  135. ينظر. احلمريي، الروض املعطار، ص اجلوز  هشجر  أكثره جبل  سفح  يف   وهي  مرحلتان وهران   وبني وبينها

 .   2/44احلموي ، معجم البلدان ،  (22)
فازاز : جبل  كبري مشهور يف بالد املغرب ، تسكنه أمم كثرية من الرببر ويطردهم الثلج عنه فينزلون إىل ريف البحر    (23)

 .    187الغريب وهم أهل كسب من الغنم والبقر واخليل . ينظر : جمهول ، االستبصار ، ص
االستبصار يف عجائب  (،الثاين عشر امليالدي/كتاب القرن السادس اهلجري  مؤلف كاتب مراكشي من)جمهول ،    (24)

ابن اخلطيب ،لسان الدين أيب عبد  ؛    75، ص1958األمصار ، نشر وتعليق سعد زغلول عبد احلميد ، اإلسكندرية ، 
العصر الوسيط (،  أعمال األعالم ) اتريخ املغرب العريب يف  ،  م( 1374ه/ 776هللا حممد بن اخلطيب السلماين ، ) ت

  ، البيضاء  الدار   ، الكتاب  دار   ، الكتاين  إبراهيم  ، حممد  العبادي  خمتار  أمحد  ،  1964حتقيق   ) الثالث  الكتاب   (،
 .    168ص

املقتبس يف أخبار بلد األندلس ، نشر  ب .شامليتا  ابلتعاون لضبطِه وحتقيقه مع ف.كورنيطي و م  ابن حيان ،    (25)
 .    267، ص  1979ألسباين العريب للثقافة العربية ، كلية اآلداب ، مدريد ،  .صبح وغريمها ، املعهد ا

الفالحة االندلسية ، حتقيق  ،   م(  1184ه/  580ابن العوام االشبيلي ، أيب زكراي حيىي بن حممد بن امحد ، )ت    (26)
 .   48/ 6، 2012العربية االردين ، أنور أبو سويلم ، مسري الدرويب ، علي أرشيد حماسنة ، منشورات جممع اللغة 

،  م  1873كتاب األنواء أو تقومي قرطبة ، نشر دوزي، ليدن،  ،م( 980/  ه370ُعريب بن سعيد القرطيب، ) ت   (27)
 .  37،45، 30،  24ص
م(  ، منشورات دار األفاق  11-8اهلجري / )  5اىل القرن    2من القرن      االسالم يف جمده االول   موريس ، لومبار ،   28

 .   250؛ ص  124-123، ص  1990،  3اجلديدة ، املغرب،  ط
م( ، أطروحة دكتوراه ، كلية  1031  -756ه /  422-138اجليش األندلسي )،  اجملايل ، سحر عبد اجمليد مناور     (29)

 .    110ص ،  1995الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية ، 
 50ابن جزي الكليب ، كتاب اخليل ، ص (30)
كتاب الواثئق والسجالت ، حتقيق ب. شامليتا  ،  م (  1008ه/  399ابن العطار ، حممد بن امحد االموي ، )ت    (31)

 .    206، ص  135، ص1983و ف. كورينطي ، جممع املوثقني اجملريطي ، املعهد االسباين العريب للثقافة ، مدريد ، 
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 .   1/105احلموي ، معجم البلدان ،  (32)
، ولد  عامر : حممد بن عبد هللا بن عامر بن أيب عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك املعافري  أيب املنصور بن    (33)  

للخليفة هشام املؤيد ، واستطاع أّن يطور األندلس وازدادت يف وقته قوة وعظمة ، وغزا  327سنة   ه، عمل حاجبا 
ه بعد أن خرج غازايً، وقد  392ته سنةالنصارى حوايل أكثر من مخسني ونيف غزوة حقق النصر هبا كلها وكانت وفا 

ابن األابر ، أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن ايب بكر  وقع يف مرضه الذي مات فيه، فدفن يف مدينة سامل. ينظر :  
، دار املعارف ،  2احللة السرياء ، حققه وضبط حواشيه ، حسني مؤنس ، ط،  م(  1260ه/  658القضاعي ،) ت  

بغية  ،م(  1202هـ /599الضيب ، أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية ، )تمابعدها ؛  و 215/ص1985،1القاهرة ،  
  ، القاهرة   ، للكتاب  العامة  املصرية  اهليئة  األندلس  أهل  رجال  اتريخ  ابن  115، ص2008امللتمس يف  ؛  ومابعدها 

   .   ومابعدها  59اخلطيب، أعمال اإلعالم ، ص
م( .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،  1631ه/1041التلمساين ، )ت  املقري ، أمحد بن حممد املقري    (34)

 .  3/238، 1988حتقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت ، 
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، حتقيق  ، م(  1147هـ /542ابن بسام ، أيب احلسن علي بن بسام الشنرتيين ، )ت (35)

 .   465، القسم الثاين ، اجمللد االول / 1997إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت ، 
العباس أمحد بن علي ، )ت  (36) صبح االعشى يف صناعة االنشا ، حتقيق  ،  م(  1418هـ /  821القلقشندي ، أيب 

  ، دمشق   ، الفكر  دار   ، الطويل  علي  حممد ؛  2/17،  1987يوسف  بن  الرمحن  عبد   ، خلدون  )  ابن   ،
ذوي  ،    م( 1406ه/ 808 من  عاصرهم  ومن  والرببر  العرب  اتريخ  يف  واخلرب  املبتدأ  ديوان  املسمى  ابن خلدون  اتريخ 

للطباعة   الفكر  السلطان األكرب ، ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس ، خليل شحادة ، راجعُه سهيل زكار ، دار 
   .  4/178،   2000والنشر والتوزيع ، لبنان ،  

  ثالمثائة  هلا  أبرونية  كنيسة  منها  مقربة   وعلى  جبل،  سفح  يف  عظيمة  أيوب  قلعة  عمل  ن م  ابألندلس   مدينةدروقة :    (37)
  صغرية  مدينة  وهي  مياًل،   عشر  مثانية  أيوب   قلعة  وبني   دروقة   بني  وقيل.  البنيان   عجائب  إحدى  من   وهي   ابابً،   وستون

ينظر .    .ميالً   مخسون  سرقسطة  وبني  وبينها  رخيص،   كثري  هبا  شيء  وكل  والكروم،  البساتني  كثرية  العامر  كبرية  متحضرة
 .  235احلمريي ، الروض املعطار ، ص

نصوص عن األندلس من كتاب ترصيع األخبار  ،  م (    1085هـ /478بن أنس ، )ت  العذري ، امحد بن عمر     (38)
املمالك   مجيع  إىل  واملسالك  البلدان  غرائب  يف  والبستان  اآلاثر  معهد  ،وتنويع  مطبعة  االهواين،  عبدالعزيز  حتقيق 

   2، ص الدراسات اإلسالمية، مدريد، د.ت . 
 .  7/233املقري ، نفح الطيب ،  (39)
، حتقيق احسان عباس ، دار    1لقيناه ابألندلس من شعراء املائة الثامنة ، طالكتيبة الكامنة يف من  ابن اخلطيب ،    (40)

 .  11/ 1، 1963الثقافة ، بريوت ، 
 م (  1294/   ه694الزجايل ، أيب حيىي عبيد هللا بن امحد الزجال القرطيب ، )   (41)
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اخلواص والعوام ، حتقيق حممد بن  أمثال العوام يف األندلس ، مستخرجة من كتاب ري االوام ومرعى السوام يف نكت  
/  مثل  2،    شريفة القسم الثاين ، منشورات وزارة الدولة املكلفة ابلشؤون الثقافية والتعليم األصلي ، املغرب ، د.ت .

 .   457، ص  1985رقم 

ه ،  79وواليها يف سنة يكىن أبو عبد الرمحن صاحب فتح األندلس ، وكان أمري أفريقيا واملغرب موسى بن نصري :  (42)
ه ينظر  99ه وقيل سنة  97وكانت الوالة يف ذلك الوقت تعني من قبلِه، يقال أنَُّه موىل خلم وهو من التابعني تويف سنة  

جذوة املقتبس يف ذكر  ،م(  1095هـ / 488احلميدي ، أيب حممد عبدهللا بن أيب نصر فتوح بن عبدهللا االزدي ، )ت  : 
؛ الضيب ، بغية امللتمس ،    338، ص  (793رقم  مثل )،    1966صرية للتأليف والرتمجة ،  والة األندلس ،  الدار امل

 .  457ص
  له   بويع  الوليد؛   أخيه   أم   والدة   وأمه   احلكم،   بن   مروان  بن   امللك   عبد   بن   سليمان   أيوب  أبوسليمان بن عبد امللك :    (43)

  وأربعون   مخس   وله  وتسعني  تسع  سنة  اجلنب   بذات  وتويف   وتسعني،   ست   سنة   اآلخرة  مجادى  من  النصف   السبت   يوم 
ابن خلكان ، مشس  ينظر :  .  أايم  مخسة  إال  أشهر  ومثانية  سنتني  خالفته  وكانت  العزيز،  عبد  بن  عمر  عليه   وصلى  سنة،

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، حتقيق  إحسان عباس  ،   م(1282هـ / 681الدين أيب العباس أمحد بن حممد ، )ت
 .  420/ 2، صادر ، بريوت، د.ت، دار  

   50ابن جزي الكليب  ، كتاب اخليل ، ص (44)
 .  50ابن جزي ، كتاب اخليل ، ص (45)
اتريخ ميورقة ، دراسة وحتقيق حممد بن معمر ،  ،  م( 1259ه/658املخزومي،أيب املطرف امحد بن عمرية ، ) ت      (46)

 .  131، ص 2007دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
 .    264ابن بسام ، الذخرية ، القسم الثالث ، اجمللد األول ، ص  (47)
 .  110صورة األرض ، ص (48)
 .   110ابن حوقل ، صورة األرض ، ص  (49)
الوضع الزراعي يف األندلس من  ،  هياجنة ، حممود حسني شبيب  ؛    110-109ابن حوقل ، صورة األرض ، ص  (50)

 .    190، ص1989املرابطني ، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، اجلامعة األردنية ، الفتح اإلسالمي حىت سقوط دولة 
 .  567/ 1؛ املقري ، نفح الطيب ،  300ابن غالب ، فرحة األنفس ، ص  )51)
 .   1/520املقري ، نفح الطيب ،  (52)
 .  107، ص 478/ مثل رقم 2الزجايل ، أمثال العوام ،  (53)
 .  29، ص 105/ مثل رقم 2الزجايل ، أمثال العوام ،  (54)
وهو ابن   ه238شهر ربيع األول  يف  بويع له يف صبيحة الليلة اليت تويف فيها أبوه،  حممد بن عبد الرمحن بن احلكم    (55)

تويف    اشتهر بولعِه ابلبالغة واألدب  األندلس ملكاً، ، وأكرمهم تثبتاً وأانة؛ وأسراهم نفسا  أمراء  ثالثني سنة. وكان أمين  
ينظر .    وهو ابن مخس وستني سنة، فكانت خالفته أربعاً وثالثني سنة وأحد عشر شهراً.  ،  ه273يوم اخلميس سنة  

 .   119/ 1ابن االابر ، احللة السرياء 
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املقتبس يف إنباء أهل األندلس ، حتقيق حممود علي مكي ، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ، جلنة  ابن حيان ،    (56)

 .   220، ص1994إحياء الرتاث ، القاهرة ، 
عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان ، اول من دخل األندلس من بين أمية بعد أن هرب من    (57)

جيوش بن العباس إىل املغرب وتردد بنواحي افريقية وأقام دهراً يف أخواله بين نفزة ، مث عرب إىل األندلس يف ربيع األول  
إلمارة األموية يف األندلس ، لقب أبلقاب منها : الداخل ، صقر  ه ، وهزم أمريها يوسف الفهري ، وأقام ا138سنة  

ه . ينظر ، ابن األابر ، احللة السرياء ،  171قريش ، أبو زيد وقيل أبو سليمان وكنيته األشهر أبو املطرف ، تويف سنة  
 .    1/282؛ املقري ، نفح الطيب ،  1/35-42
يف األندلس ومشال أفريقية ، مؤسسة الرسالة للطباعة ، بريوت ،    يةر اواإلدالواثئق السياسية  ،  محادة ، حممد ماهر(58)

 .    134، ص1980
ويل حكم األندلس بعد أبيه و ُعرف بشجاعتِه وأنه كان ، أديباً    املعروف ابلربض، أبو العاصاحلكم بن هشام     (59)

هدم   على  وِعمل  الربض  أبهل  أوقع  الذي  وهو  أبياته.  وتستندر  حتذر صوالته،  جموداً،  وشاعراً  مفوهاً،  خطيباً  مفتناً، 
 ومابعدها . 43/ 2 حييهم وهتجريهم هلذا اكتسب تسميته الشهريه ابحلكم الربضي.ينظر: ابن االابر ، احللة السرياء ،

البيان املغرب يف أخبار  ،  م(  1312هـ /  712ابن عذاري ، أيب العباس أمحد بن حممد املراكشي  ، )ت بعد سنة    (60)
؛    2/79،  م . 1980. بريوت ، دار الثقافة .   2،  حتقيق ج.س كوالن وإ ليفي بروفنسال ، ط 2األندلس واملغرب، ج

أخبار جمموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها رمحهم  ،جمهول ، مؤلف ) من أهل القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي(  
-117، ص1989، دار الكتاب املصري ، القاهرة ،  2هللا واحلروب الواقعة هبا بينهم ، حتقيق إبراهيم اإلبياري ، ط

    175؛ جمهول، اتريخ األندلس، ص 118
املنذر بن حممد، ويكىن أاب احلكم.  ،    املنذر بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن بن معاوية   (61)

أثل، وكان مولده يف سنة   للشعراء  229وأمه أم ولد امسها  العطاء  اهلمة يكرم أخوانه وحيبهم ، وجيزل  ه ، كان بعيد 
توىل حكم   وراجعاً  أبيِه  بعد و   األندلسوينشدونه غازايً  ومات وهو على قلعة يقال هلا بربشرت حماصراً    األمري حممدفاة 

حفصون بن  سنة    لعمر  ذلك  ص300وكان  امللتمس،  بغية   ، الضيب  ينظر:  اسبانيا  16ه.  اتريخ  اخلطيب،  ابن  ؛ 
سال ،  النصرانية أو كتاب أعمال األعالم يف من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم ، حتقيق وتعليق إ. ليفي بروفن

 .   28-23،ص2006مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،  
   .  148؛ البكر ، النشاط االقتصادي ، ص  72، ص( حتقيق حممود علي مكي  )املقتبس  ابن حيان ،  (62)
الرمحن بن معاوية    (63) بن هشام بن عبد  الرمحن بن احلكم  بن عبد  بن عبد هللا  الرمحن بن حممد  هو احلكم بن عبد 

العاص لقبه املستنصر ابهلل وقيل ان اخلليفة الناصر هو الذي لقبه هبذا اللقب منذ صغره    أبو   أو املطرف   أبو كنيته   األموي
االخرة   من شهر مجادي  والعشرين  الرابع  ولد يف  سنة  302سنة  .  الثاين  من كانون  . 924هـ/التاسع  :   م  ابن    ينظر 

الذهيب ، مشس الدين حممد بن  ؛  17-13؛ احلميدي،جذوة املقتبس ،ص5/101حيان، املقتبس ) حتقيق شامليتا (،  
اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، حتقيق عبد السالم تدمري ، دار الكتاب  ،  م(  1347ه/748أمحد ، ) ت

جمهول ، مؤلف، ) كان حياً يف القرن  ؛  14؛ابن اخلطيب، أعمال األعالم، ص  358، ص1989ريب ، بريوت ،  الع
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اتريخ عبد الرمحن الناصر ، قدم له عدانن حممد آل طعمة ، دار سعد الدين ،  ،  الرابع اهلجري / العشر امليالدي (  
 .   32، ص1992دمشق ، 

امليالدي(    (64) عشر  احلادي  القرن  /أواخر  اهلجري  اخلامس  القرن  أواخر  حياً  ) كان  مؤلف   ، بالد  ،  جمهول  ذكر 
للتعاون الدويل ، د. مط ،   العلمية الوكالة األسبانية  األندلس ، حتقيق وترمجة لويس مولينا ، اجمللس األعلى لألحباث 

 .  172، صد.ت 
وزعم    ، مسي هبذا االسم يف مدة حكم بين أمية وكان امسه يف مدة حكم الروم وهو قصبة األندلس و الوادي الكبري :   (65)

نصفني نصف    على الوادي الكبري ووادي تدمر اهلابط على مرسية خيرجان من عني واحدة وتنقسم    كثري من الناس أنَّ 
 .   98-97الزهري ، كتاب اجلغرافية ، ص : ينظر  . يهبط إىل قرطبة ونصف يهبط إىل مرسية  

ليفي  بر   (66)  ، )،وفنسال  القرطبية  اخلالفة  سقوط  إىل  الفتح  من  اإلسالمية  اسبانيا  النظم  1031-711اتريخ  م( 
واملؤسسات واحلياة االجتماعية والفكرية ، اجمللد الثاين ترمجة علي عبد الرؤوف البميب وآخرون ، املشروع القومي للرتمجة  

 .    144-2/143،   2002، اجمللس األعلى للثقافة ، القاهرة ، 
 .   102ابن اخلطيب ، أعمال األعالم ، ص (67)
(68) https://idaatalaalm.com 
البيطرة والبيزة ابملغرب واألندلس خالل العصر الوسيط ، حبث منشور يف جملة دراسات اترخيية،  ،  بن محادة ، سعيد (69)

 .   97، ص2016اجلزائر،  ، 1مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية ، العدد 
 .   49/ 6،   األندلسية ، الفالحة األشبيلي ابن العوام  (70)
فصول األحكام وبيان مامضى عليه العمل عند  ،  م(  1081/    ه 474الباجي األندلسي ، سليمان بن خلف )ت  (71)

  ، السعودية  العربية  اململكة   ، حزم  ابن  دار   ، التوبة  مكتبة  األجفان  أبو  حممد  حتقيق   ، واحلكام  ،    2002الفقهاء 
    .  102-101؛ بن محادة ، البيطرة والبيزة ، ص 221ص

  ه 1316، املطبعة األمريية ، مصر ،  1طاملخصص ، ، م ( 1065 /ه  458أبن سيدة ، علي بن إمساعيل ، ) ت (72)
 .  31-27/ 2؛ القلقشندي ، صبح األعشى ،  163-164/ 6، 
)ت  (73)  ، املالقي  السقطي  حممد  أيب  بن  حممد   ، ليفي  ،    م( 1233ه/ 631السقطي  حتقيق   ، احلسبة  آداب  يف 

 .   66، ص1931بروفنسال وكوالن ، ابريس ، أرنست لورا ، 
 .    461اكتسبت هذِه التسمية نسبة إىل مدينة قرمونة الواقعة شرق مدينة اشبيلية . احلمريي ، الروض املعطار ، ص (74)
 مل أجد له ترمجة يف كتب الرتاجم والسري .  (75)
لكي  واملكانة املكينة ، اعتنق املذهب املاأبو عبد هللا بن عتاب : فقيه أندلسي مشهور ، اشتهر ابلوقار والوسكينة    (76)

وأفىت بِه ، وكان مقدماً يف الشورى ومن كتاب ابن اليسع ، وذكر أنه رحل وساد أترابه، وألف كتاابً يف احلديث، وكان  
 .   165/ 1ينظر . ابن سعيد ، املغرب يف خلي املغرب ،   يف املائة اخلامسة يف زمن املعتمد بن عباد.

عبد    (77) بن  بن سهل  االصبغ عيسى  أيب   ، ) ت  ابن سهل   ، بنوازل  ،  م(  1093/    ه486هللا االسدي  اإلعالم 
،  1995،حتقيق نورة حممد عبد العزيز التوجيري ، اململكة العربية السعودية ،  1األحكام املعروف ابألحكام الكربى ، ط 

1/418-419    . 



 2022(، لسنة 4، العدد )18ساسية ، اجمللد جملة أحباث كلية الرتبية األ

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 
 

 

469 
 

 
 .  122الواثئق والسجالت ، ص (78)
(79)  (  ، الدرجيين  بن سعيد  امحد  العباس  أيب   ، (  1271/    ه 670الدرجيين  املشايخ ابملغرب ، حتقيق  ،  م  طبقات 

 .   105بن محادة ، البيطرة والبيزة ، ص ؛  1/61، 1974إبراهيم طالي ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، اجلزائر ، 
 .   8النحل / اآلية   (80)
 .  205جاسم ، النشاط االقتصادي ، ص (81)
  –  756ه /  422-138االقتصادية يف األندلس يف عصر الدولة األموية )احلياة  ،  املليجي ، حممد حممد التهامي  (82)

؛ البكر ، النشاط االقتصادي    143، ص1978م ( ، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ،  1031
 .    147، ص

ص  (83)  ، والسجالت  الواثئق   ، العطار  الق؛    110ابن  رشد  بن  امحد  بن  حممد  الوليد  أبو   ، رشد  رطيب،  ابن 
ط،  م( 1126ه/520) التليلي،  الطاهر  بن  املختار  حتقيق   ، رشد  ابن  الغرب 1فتاوى  دار   ،    ، ،  1987اإلسالمي 
3/1045   . 
 .   112ابن العطار ، الواثئق والسجالت ، ص (84)
احلياة االجتماعية واالقتصادية يف  ،احلمداين ، عقيل حممد جابر  ؛    112ابن العطار ، الواثئق والسجالت ، ص  (85)

م( ،  رسالة ماجستري غري  1008-980ه/ 399-370األندلس من خالل كتاب الواثئق والسجالت ألبن العطار )
 .   213، ص2021منشورة ، جامعة البصرة ، كلية اآلداب ، 

؛ للمزيد من املعلومات حول خطة صاحب اخليل    266ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق حممود علي مكي ( ، ص  (86)
 ومابعدها .   5505اخليل ، ص  ينظر . دومي ، صاحب

ص  (87)  ، مكي(  علي  حممود  حتقيق   ( املقتبس   ، حيان  ،    266ابن  األندلسي  اجليش   ، اجملايل   : ينظر  ؛ كذلك 
 . 110ص

صاحب املدينة : منصب أداري ومصطلح أطلق على من يتوىل نيابة األمري أو اخلليفة يف إدارة املدينة وما حييط هبا   (88)
تُعد أحدى اخلطط اإلدارية املهمة يف   ، وهو صاحب الكلمة يف املصاحل اإلدارية يف املدينة ، وخطة صاحب املدينة 

ي أهم من خطة صاحب اخليل يف السلم اإلداري يف األندلس .  األندلس اليت ختول صاحبها حق إصدار األحكام ، فه
القوطية ، أيب بكر حممد بن عمر القرطيب ، )ت  ينظر .   افتتاح األندلس ، حتقيق ،  ،    م( 977هـ /367ابن  اتريخ 

 .      2/374؛ ابن االابر ، احللة السرياء ،  100، صم 1989، دار الكتاب اللبناين ، بريوت، 2إبراهيم االبياري ، ط

(89)      ، السرياء  احللة   ، االابر  احلليم علي رمضان  ؛    374/  2كذلك    141/  1ابن  عبد   ، اخليل يف  ،  دومي  خطة 
م( ، حبث منشور يف حولية كلية اللغة العربية ابيتاي  1031-756ه/422-138األندلس خالل العصر األموي )  

   .  5506، صالبارود ، العدد الثالث والثالثون . القاهرة ، د.ت  
   .  5508؛ دومي ، صاحب اخليل ، ص  50احلجي ( ، ص عبد الرمحن علي ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق  (90)
   دري بن احلكم )اهلماز( : مل أجد تعريفاً له يف كتب الرتاجم . (91)
 .  151ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق عبد الرمحن علي احلجي ( ، ص  (92)
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 .   119ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق عبد الرمحن علي احلجي ( ، ص  (93)
وهو    ه238شهر ربيع األول    يف  بويع له يف صبيحة الليلة اليت تويف فيها أبوه،  حممد بن عبد الرمحن بن احلكم     (94)

  اشتهر بولعِه ابلبالغة واألدب األندلس ملكاً، ، وأكرمهم تثبتاً وأانة؛ وأسراهم نفسا  أمراء  ابن ثالثني سنة. وكان أمين  
ينظر    وهو ابن مخس وستني سنة، فكانت خالفته أربعاً وثالثني سنة وأحد عشر شهراً.  ،   ه 273تويف يوم اخلميس سنة 

ه .ابن اخلطيب أعمال األعالم  233يف سنة  علماً أنَّ ابن اخلطيب جيعل أمارته   .119/  1. ابن االابر ، احللة السرياء  
 . 20، ص

 .    94/ 2ابن عذاري ، البيان املغرب ،  (95)
، كنيته أبو املطرف ، لقبه  ه  277عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا ، أمُه أم ولد رومية تسمى مزنة ، ولد يف سنة    (96)

الناصر لدين هلل ، نقش خامته عبد الرمحن بقضاء هللا راٍض ، ويل بعد وفاة جده األمري عبد هللا ، وكان والدِه قد قتله  
بليغاً شاعراً جميداً   أخوه املطرف بن عبد هللا ، كان عبد الرمحن شهماً جواداً كرمياً فصيح اللسان قاهر اللعنات خطيباً 

اً ، وهو أول من تسمى أبمري املؤمنني من بين أمية يف األندلس ، ابيعه مجيع أهل قرطبة وأعلن اخلالفة األموية يف  صارم
سنة   سنة  316األندلس  وتويف   . (  350ه  شامليتا  )حتقيق  املقتبس   ، حيان  ابن   : ينظر   . ؛    13،  5ه  ومابعدها 

 .  17ص ؛ الضيب ، بغية امللتمس ، 12احلميدي ، جذوة املقتبس ، ص
  سنة   أوهلا   يف   وتويف  رجاهلا،   وكبار  العامرية   الدولة   وزراء   من   اخلليفة عبد الرمحن الناصر ، كان    موىل زايد بن افلح :    (97)

 .   279-278/ 1. ينظر . ابن االابر ، احللة السرياء ،  وثالمثائة  وستني   مثان
 .    192/ 2ابن عذاري ، البيان املغرب ،  (98)
(99)    : النورمانديني  أو  )الفايكنك  االردمانيون  أو  )النورمان  Nordmaniاجملوس   )Norsemen )    قبائل جموسية

االسكندينافي  الدول  من  الطيب،  ةتنحدر  نفح  املقري،  ينظر  هلا.  هتديداً  األندلس وشكلوا  على  يغريون  ماكانوا  ،كثرياً 
1/345     
 .    78ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق عبد الرمحن علي احلجي ( ، ص  (100)
 .    78ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق عبد الرمحن علي احلجي ( ، ص  (101)
 .   81الرمحن علي احلجي ( ، ص ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق عبد  (102)
 .     118-117؛ جمهول ، أخبار جمموعة ، ص 79/ 2ابن عذاري ، البيان املغرب ،  (103)
 .    78ابن حيان ، املقتبس ) حتقيق عبد الرمحن علي احلجي ( ، ص  (104)
 .  1/584املقري ، نفح الطيب ،  (105)
 .   60األنفال اآلية /  (106)
أخبار غرانطة ، حتقيق حممد عبد هللا عنان ، ط  (107) للطبع    2ابن اخلطيب ، اإلحاطة يف  الناشر مكتبة اخلاجني   ،

 .    2/93،  1973والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
 .  47-6/46،   األندلسيةابن العوام االشبيلي ، الفالحة  (108)
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  –  635تنظيمات اجليش يف سلطنة غرانطة )،  اجلواري ، رايض محيد عبيد  ؛  1/199املقري ، نفح الطيب ،    (109)

؛ احلمداين ،  32، ص  1997م ( ، اطروحة دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ،  1492  -1238ه /  897
 .   162احلياة االجتماعية ،ص

نصر  عبد املؤمن الكومي : هو عبد املؤمن بن علي بن علوي بن يعال بن علي بن حسن بن نصر بن األمري أيب    (110)
بن    ىبن مقاتل بن كومي بن عون هللا بن ورجايغ بن ينفر بن مراو بن مطماط بن صطفور بن نفور بن زجيك بن حييى

ه ، يعترب من املؤسس احلقيقي لدولة املوحدين وأول من  487هزريج بن قيس بن عيالن  ولد يف منطقة انجرا سنة  
،  م(   1160هـ /555ن علي الصنهاجي ، يف حدود )ت. ينظر : البيذق ، أيب بكر ب  ه 515ابيع ابن تومرت عام  

املقتبس من كتاب األنساب يف معرفة األصحاب ، حتقيق عبد الوهاب منصور ، دار املنصور للطباعة والوراقة ، الرابط  
 .   16-13، ص1971، 

مكتبة اخلاجني ،  ،   1احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس عصر املرابطني واملوحدين ، ط، حسن ، حسن علي  (111)
 .   250، ص 1980مصر ، 

أوليفا رميي  (112)  ، الناشر مكتب ،  كونستبل  ترمجة فيصل عبد هللا،  ،  العبيكان ، د.ت  التجارة والتجار يف األندلس، 
 .  347ص

 .  177ابن أيب زرع ، األنيس املطرب ، ص (113)
ُعرف أبنه اثئراً دعمه اخلليفة عبد الرمحن الناصر إذ كثرياً ماكان يشكل خطراً    الزانيت  صيالت  بنحممد بن خزر    (114)

ومن معه    الشيعي.   هللا   عبد  بيعة أيب  قطع و   منها  صوالت  بن   دواس حاكمها      وأخرج   أبخذها  وطمع  تيهرتعلى مدينة  
  املوضع   عامل   دواس  إىل   هبم   فوشى   فاستدعوه   دبوس،   بين  يعرفون   تيهرت   أهل   من   قوم   ذلك   على   وابطنه .  سجلماسة يف  

  رأى   فلما .  أرابضها  بعض   على  وتغلب   تيهرت   خزر  بن   حممد  وحارب   القدمية   بتيهرت   املعروف   برقجانة   حبصن   فحبسهم
  أهل   ودفع.  فقتلوهم  عندهم،  دبوس  بين   على   برقجانة   حصن  أهل   ووثب   القلعة،   صاحب  محة  ابن   إىل   هرب  دواس  ذلك 

/  1ينظر . ابن عذاري ، البيان املغرب ،    . إليهم  فأنصرف   دواس،   كاتبوا   مث  قتلوه   حىت  وحاربوه   خزر،   بن  حممد   تيهرت 
 ومابعدها .  155

 .   267أبن حيان ، املقتبس ) حتقيق شامليتا( ، ص (115)

 مل أجد تعريفاً له يف كتب الرتاجم .   )116) 
   .  5/263ابن حيان ، املقتبس ،  )117)
ابن شهيد : امحد بن عبد امللك بن عمر بن حممد بن عيسى بن شهيد ، اشتهر ابلبالغة ومعرفتِه بفنون األدب    (118)

 .  1/78واهلزل ، ووصف ابجلود حىت أنه شارف األمالق عند موتِه . ينظر : ابن سعيد ، املغرب يف حلي املغرب ، 
 .   359-1/358املقري ، نفح الطيب ،  (119)

 .   261/ 5، املقتبس ،   حيان ابن  120
 .  1/382املقري ، نفح الطيب ،  (121)
  على  ه 397   سنة   فاس   على   فواله   فيه  رأيه   وحسن  انل ثقة احلاجب عبد امللك املظفر املعز بن زيري بن عطية ،   (122)

  معتصر  املسمى  ابن املعز   على   عبد امللك  وقبض  قرطبة،   إىل  سنة  كل  حيملهاعدد من اخليل والسالح    املعز   يعطيه   أن
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  أبيه   إىل معتصر فانصرف  العامرية، الدولة  وانقرضت   الفتنة  نشأت أن  إىل   بقرطبة  ابنه وأقام املعز، طاعة فاستقامت. رهينة
   1/253.ينظر. ابن عذاري ، البيان املغرب،    املروانية  من  ابألندلس  ظهر   من  مواالة  يف  رأيه على  أبوه مع  ومضى 

قام ابألمر بعده أخيه املظفر، وتلقب ابلناصر لدين هللا، وقيل: ابملأمون، وجرى على سنن    عبد الرمحن شنجول :  (123)
االستئثار مبا بقي  أبيه وأخيه يف احلجر على اخلليفة هشام، واالستبداد عليه واالستقالل ابمللك دونه، مثّ اثب له رأي يف  

الشورى وأهل احلل والعقد،   أرابب  فأجابه،وأحضر لذلك  يوليه عهده  أن  املؤيد  من رسوم اخلالفة، فطلب من هشام 
 .  1/424فكان يوماً مشهوداً، فكتب عهده من إنشاء أيب حفص بن برد . ينظر : املقري ، نفح الطيب ، 

 .   253/ 1ابن عذاري ، البيان املغرب ،  (124)
 .   3،  2،1لعادايت / ا (125)
 .   13، ص   األنفسابن غالب ، فرحة  (126)
الرتاث العلمي    الرايضة يف األندلس ) ركوب اخليل إمنوذجاً ( ، حبث منشور يف جملة مركز،  مناف ، رغد مجال    (127)

 .    578، ص  2018، سنة  36العريب ، جامعة بغداد ، العدد 
جناة  (128)  ، )،  هامشي  األموية  الدلوة  خالل  األندلسي  اجملتمع  وتقاليد  /  422-138عادات    -756ه 

  2016م(،رسالة ماجستري كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية واإلسالمية ، جامعة احلاج خلضر ابتنة ، اجلزائر،  1031
 .   91، ص

يادين غرانطة اإلسالمية وكانت  " وهو من أعظم م  Bibramblaويسمى ابألسبانية " ابب الرملة ابب الرملة :    (129)
تعقد به احلفالت القومية العامة ، وال سيما حفالت الفروسية وهو يقع على مقربة من الكاتدرائية وراء شارع امللكني  

  . ينظر  امللكي .  الباب  تتصل مبيدان  اليت  ، هناية االندلس واتريخ  عنان ، حممد عبد هللا  الكاثوليكيني ، من انحيته 
 300، ص1958، دار الكتب املصرية ، القاهرة ، 2صرين ، طالعرب املتن

أعدت    (130) اليت  العامة  الساحات  أحدى  أهنا  يبدو  لكن   . البلدان  يف كتب  تعريفاً  هلا  أجد  مل   : الطوابني  ساحة 
 الرايضية يف األندلس   األلعاب ملمارسات 

جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية ،  األعياد يف مملكة غرانطة ، حبث منشور يف  ،  العبادي ، أمحد خمتار  (131)
  –املغرب واألندلس يف عصر املرابطني) اجملتمع  ،  بوتشيش ، إبراهيم القادري  ؛   141، ص 1970، مدريد ،   15اجمللد  

    96، ص1993االولياء (، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت،  –الذهنيات 
 .   96بوتشيش ، املغرب واألندلس ، ص (132)
 م(. 1195ه/529بن احلاج التجييب ، أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن احلاج التجييب القرطيب ، ) تا(133)

  ، تطوان   ، األندلسية  للدراسات  املغربية  اجلمعية   ، اليوسفي  شعيب  امحد  وحتقيق  دراسة   ، التجييب  احلاج  ابن  نوازل 
 .   413/ 2( ،  361، مسألة رقم  )2018

احلكم بن هشام بن عبدالرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان يكىن أاب العاص أمه أم ولد امسها    (134)
ياً مسرفاً ولُه آاثر سوٍء قبيحة وهو الذي أوقع أبهل الربض الواقعة املشهورة بواقعة الربض فقتلهم وهدم  زخرف وكان طاغ

سنة   تويف  الربضي.  فُسمي ابحلكم  ومساجدهم  ، ص206دورهم  املقتبس  ، جذوة  احلميدي   : ينظر   . ابن  10ه  ؛ 
 .   44-1/43االابر، احللة السرياء، 
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 يفاً يف كتب الرتاجم .  جابر بن لبيد مل أجد له تعر  (135)
(136)    : اللحوم  :  جيان  األسعار كثرية  رخيصة  اخلصب  وهي كثرية  مياًل  عشرون  بياسة  وبني  بينها  ابألندلس  مدينة 

والعسل، وهلا زائد على ثالثة آالف قرية كلها يرىب فيها دود احلرير، وهبا جنات وبساتني ومزارع وغالت القمح والشعري  
احلبوب، وعلى ميل منها هنر بلون وهو هنر كبري عليه أرحاء كثرية جداً، وهبا مسجد جامع وعلماء جلة.  والباقلى وسائر  

 .   183ينظر : احلمريي ، الروض املعطار ، ص
 .   79/ 2ابن عذاري ، البيان املغرب ،  (137)
األدب والشعر والبالغة  بن عبد الرمحن بن سعيد بن حزم ، يُعد من الكتاب املتقدمني يف    عبد الوهاب بن امحد  (138)

   .  394-393. ينظر . الضيب ، بغية امللتمس ، صه  42وهو أبن عم الفقيه ابن حزم الظاهري ، مات سنة 
 .   394الضيب ، بغية امللتمس ، ص (139)


