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الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد رسول اهللا وعلى اله 

  .وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على هدیه إلى یوم الدین

تنمیة روح الوحدة الوطنیة ؛ یمكننا القول بأن اللغة العربیة تمیزت بأنها عامل مهم في 

، األمر الذي جعل األمم المختلفة التي انضوت تحت رایة ن الكریموذلك ألنها لغة القرآ

، ودالئل إعجازها معانیهااإلسالم تسعى إلى تعلمها من أجل فهم القرآن الكریم والكشف عن 

  وبالغتها والسبل الموصلة إلى فصاحتها وتمیزها.

ن تعلم العربیة وخدمتها من خالل دراستها والتألیف في كما عد سلفنا الصالح أ

  . لى اهللا تعالىمجاالتها من العبادة والتقرب إ

ة العربیة ومكانتها حاولنا في هذا البحث بیان عدة أمور منها الحدیث عن أهمیة اللغ

، وتكلمنا في المحور الثاني عن سعي المسلمین الفاتحین لبالد المغرب لدي المسلمین

لغة ، والتي أصبحت فیما بعد للغة العربیة في ربوع تلك البالددلس العمل على نشر اواألن

وبقیت التي یتحدثون بها  المحلیة اتمن اللغ أوسعو لغة یتعامل بها على نطاق أالثقافة 

فة ؛ ألنهم عرفوا أن اللغة هي عامل مهم في تحقیق االلومحصورة داخل مجموعات ةمستعمل

یرسل  )رضى اهللا عنه(الخلیفة عمر بن عبد العزیز  ، ولذلك نرىا بینهموالرحمة والوحدة فیم

  .العربیة اللغةو  مجموعة من التابعین إلى المغرب واألندلس لتعلیم أهلها اإلسالم

ووضحنا فیه أیضًا كیف أصبحت اللغة العربیة عامل قوة في تنمیة الروح الوطنیة، 

، والتألیف في لمجتمع بل تباروا في الدفاع عنهاوذلك من خالل االهتمام بها من جمیع أفراد ا

  . المختلفة علومها

ورجعنا في هذا البحث إلى العدید من المصادر والمراجع التي أغنته بكثیر من 

  المعلومات المختلفة.
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هو حب العلم وبذل الغالي والنفیس في طلبه  اإلسالمأهم ما غرسه  أننقول ، وأخیراً 

  .لغةوالسیما تلك العلوم التي ارتبطت بال ،شأنه وشأن العلماء وٕاعالء

  :اللغة العربیة أهمیة - ١

، وهي من اللغات السامیة ازدهرت ونمت في ظل اإلسالم، اللغة العربیة لغة قدیمة

، ولكنها لغة اإلسالم في كل وهي لیست لغة امة العرب وحدهم فهي لغة القرآن ولغة اإلسالم

العالم فهي تخص كل مسلم، وهذه میزة ال نعلم للغة من لغات العالم قدیمها وحدیثها من 

النص الوحید الموثوق بصحته الوثوق كله ن ذلك (، فهي لغة القرآشارك اللغة العربیة فیهای

 ِتَْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیدٍ  َال َیْأِتیِه اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َوَال ِمْن َخْلِفه)وقد تكفل اهللا سبحانه )٢)(١ ،

ْلَنا الذِّ وتعالى بحفظه من دون سائر الكتب، إذ قال عز وجل:  ْكَر َوإِنَّا َلُه ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

، فالعربیة خالدة ن الكریم، وقد حفظ اهللا سبحانه وتعالى اللغة العربیة بحفظ القرآ)٣(َلَحاِفُظون

، إذ اعتمد علماء العربیة على القرآن الكریم في إقامة صرح هذه اللغة ن الكریمالقرآ بخلود

  .)٤(وجعلوا القرآن الكریم األصل الرئیس في االحتجاج واستنباط القواعد واألصول

 واللغة العربیة حلقة وصل تصل أبناؤها في الوقت الحاضر بتراثهم في الماضي بشكل

سـتطیعون االتصـال بتـراثهم فـي الماضـي إال مـن خـالل الرجـوع إلـى ، فاألقوام األخرى ال یوثیق

لغــة ذلــك العصــر فــي حــین أن العربــي فــي الوقــت الحاضــر یســتطیع الرجــوع إلــى كــل عصــور 

والشـعر مصـدر مهـم مـن ، فالعربیة لغـة الشـعر والنثـر، )٥(األدب العربي ویفهمه من دون وسیط

، وعرفت المـآثر، ت األنسابالعرب وبه حفظ دیوان(؛ ألنهن به، وقد عنى اللغویو مصادر اللغة

، وغریـب حـدیث رسـول اهللا من غریب كتاب اهللا جَل ثنـاؤه وهو حجٌة فیما أشكل’ وتعِلمت اللغة

  .)٦((صلى اهللا علیه وسلم ) وحدیث صحابته والتابعین)

وقــد تمتعــت اللغــة العربیــة الفصــحى بســمات ســمت علــى كــل لغــات العــالم ، فقــد كانــت 

، فقـد لواسـعالقریب أوسع انتشارًا ، وكان للقرآن الكـریم األثـر البـارز فـي هـذه االنتشـار اباألمس 

، فهي تستند إلى أقـوى الـدعائم اللغویـة باب القوة وعوامل الرسوخ والثباتأوتیت اللغة العربیة أس

ـــك الشـــعر العربـــي القـــدیم وأفصـــح الكـــالم القـــرآن الكـــریم فضـــالً  ، وبهـــذه الـــدعائم القویـــة عـــن ذل

ى اخـــتالف ســـتطاعت العربیـــة الســـیطرة علـــى ألســـنة كـــل أفـــراد األمـــة العربیـــة واإلســـالمیة علـــا

، فضــًال عــن ذلــك صــالحیتها لتكــون لغــة العصــر وانســجامها لفظــًا ومعنــى مــع مختلــف طبقــاتهم

مظــاهر التقــدم الحضــاري فــي وقتنــا الحاضــر واســتطاعت أن تثبــت جــدارتها فــي تــامین كــل مــا 
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، وهـي لغـة الضـاد الـذي )٧(مـن األلفـاظ والمعـاني فـي كـل زمـان ومكـان یحتاج إلیه الفرد العربـي

 ، وهــذه حقیقــة أكــدها اهللاعربــي یجمعنــا لغــة القــرآن الكــریم الــذي أعطــى لعربیتنــا قداســة ؛ ألنــه

ــونَ : إذ قــال تعــالى، ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه العزیــز ــْم َتْعِقُل ــا َعَرِبی�ــا َلَعلَُّك ــاُه ُقْرآًن ــا َأْنَزْلَن ، )٨(ِإنَّ

فاللغة العربیة جزء من الدین فهي لغة التشریع والكتاب الحكیم ، القـرآن الكـریم مصـدر اإلسـالم 

األول ومصـــدر قوتـــه، إذ أنهـــا عملـــت علـــى توحیـــد بـــین كـــل فئـــات المجتمعـــات مـــن خـــالل أن 

(إذ  لعايـد، كمـا ذكـر اوالتـألیف فیهـاالجمیـع عملـوا علـى تعلمهـا والنطـق بهـا وأیضـًا الـدفاع عنهـا 

فرغــت فئــاٌت مــن المســلمین مــن غیــر العــرب، مــن المــوالي لخدمــة اللســان العربــّي فــي مســتویاته 

المختلفة: الصوتي، والصـرفي، والتركیبـي، والـداللي، لـم یقتصـر أمـره علـى مـا ورد بـه اسـتعمال 

اللغة، وٕاحصاء شاردها ونادرهـا، وحصـر غریبهـا وشـاّذها،  القرآن أو السُّنَّة، بل جاوزه إلى جمع

ــى رأینــا مــن  فــي ــم یتحّقــق للغــِة مــن اللُّغــاِت، وعمــٍل لــم یحــظ بــه لســاٌن مــن األَْلِســنِة، حّت جهــٍد ل

، ولكـنهم مـنهم والًء مصّنفات العربیة الشيء العجـاب، أّلفـه أو اكتتبـه قـوٌم لیسـوا مـن أهلهـا نسـباً 

  .)٩()وُحّباً 

   نشر اللغة العربیة في المغرب واألندلس وأثرها في تعزیز الوحدة: - ٢

  ًال: المغربأو 

قبـــل الحـــدیث عـــن عنایـــة أولـــي األمـــر بنشـــر اللغـــة العربیـــة فـــي ربـــوع المغـــرب البـــد أن 

نتحــدث ولــو بشــيء قلیــل عــن تحریــر المغــرب ، فبعــد تحریــر المســلمین مصــر واالنتصــار علــى 

م علـى یـد القائـد عمـرو بـن العــاص ٦٤١هــ/٢١الـروم فـي آخـر معقـل لهـم فـي اإلسـكندریة سـنة 

، وذلــك مــن أجــل نشــر اإلســالم والجهــاد فــي ســبیله وحمایــة حــدود مصــر )١٠((رضــي اهللا عنــه)

الغربیـة ، إذ تقـدمت الجیـوش اإلسـالمیة بعـد أكمـال االسـتعدادات نحـو برقـة فسـیطرت علیهـا ثـم 

  .)١١(طرابلس وزویلة

وفـــتح عمـــرو بـــن العاص(رضـــي اهللا عنـــه) البـــاب أمـــام الفـــاتحین إلكمـــال فـــتح المغـــرب 

بن نافع باني مدینة القیروان الذي رأى بفكره وحنكته العسـكریة أنـه إذا أمثال القائد الكبیر عقبة 

اریــد تحریــر المغــرب ونشــر اإلســالم، البــد مــن بنــاء مدینــة تكــون مركــزًا للمســلمین ومنهــا ینشــر 

 -هـــ٥٠مــن  ، فبنــى القیــروان واســتمر بنائهــا مــدة خمســة أعــواموترســل الجیــوش الفاتحــة اإلســالم

ى الـــوالي أبـــو المهـــاجر دینـــار الـــذي لـــه دور فـــي فـــتح المغـــرب ، ثـــم أتـــ)١٢(م٦٧٤-٦٧٠هــــ/ ٥٥

األوســط، ثــم بعــد ذلــك تــولى والیــة المغــرب حســان بــن النعمــان الغســاني الــذي لــه أثــر كبیــر فــي 
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، ثم جاء موسى بن نصیر والیًا  وأكمل عملیة )١٣(تحریر المغرب واالنتصار على الروم والبربر

  . )١٤(لسعملیة تحریر المغرب العربي ثم توجه إلى األند

، فقـد اهــتم والة المغــرب بنشـر اللغــة العربیــة واإلســالم اللغــة العربیــةأمـا مــا یخــص نشـر 

، فقـد رأى القـادة المسـلمون أنــه كـانوا یشـكلون معظـم ســكانه ، إذفـي المغــربفـي صـفوف البربـر 

المهمـة إذا ارید نشر اإلسالم بین صفوف البربر البد من تعلـیمهم اللغـة العربیـة؛ ألنهـا الوسـیلة 

لتحقیق التفاهم بینهم وبین البربر فإن في وحدتها تزیل الخالفات والمشاكل التـي كانـت سـتعوق 

  .اهم في حالة عدم معرفتهم العربیةالتف

نه فـتح ثقـافي أالمغرب العربي یمتاز عن غیره ب المسلمین تحریر العرب ومما یذكر أن

الكــریم الــذي هــو قــوام الــدین ودســتور  القرآنبــفقــد حمــل المحــررون معهــم اللغــة والــدین ممثلــین 

، لذلك بنى التحریر على معطیات الثقافة لغة، ودیوان الثقافةال، وقاموس األخالقسیاسة وبحر 

  .)١٥(اإلسالمیةالعربیة 

ضــم العدیــد مــن  ومــن المعــروف أن الجیــوش اإلســالمیة المتوجهــة إلــى المغــرب كانــت ت

فــي حمــالت عمــرو بــن العــاص، والــذي عمــل ، وذلــك مــن خــالل اشــتراكهم الصــحابة والتــابعین

ولعـل مـن ، ن الكـریم؛ كونهـا لغـة القـرآلك من خالل تعلیم السكان العربیـةعلى نشر اإلسالم، وذ

عدم جواز ترجمـة القـرآن ن هو المسلمی األئمةغلب أجمع علیه أانتشار اللغة العربیة ما  أسباب

بــتعلم اللغــة العربیــة وعــدم جــواز القــراءة  المباشــرة أســرارهیعــرف  أنفكــان البــد لمــن یریــد ، الكــریم

یحفــظ مــن القــرآن  أنیســتطیع  حفــظ مــای اإلســالمفــي الصــالة فكــان علــى كــل فــرد یــدخل هــا بغیر 

ن اللغــة العربیــة هــي أل ؛تعلــم اللغــة العربیــة لیــزداد تفقهــًا بالــدین إلــىصــالته، ثــم یمضــي  إلقامــة

فـــــي   ســـــرح أبـــــيابـــــن اهللا  ، وضـــــمت حملـــــة عبیـــــد)١٦(لغـــــة الـــــدین وبهـــــا نـــــزل القـــــرآن الكـــــریم

م عدد كبیر من الصحابة والتابعین والتي سمیت بحملة العبادلة؛ الشتراك عبد  ٦٤٧هـ/٢٧سنة

بن الزبیر وعبد اهللا بن عمر وعبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص فیهـا وغیـرهم، الـذین كـان لهـم  اهللا

  .  )١٧(الفضل الكبیر في نشر اإلسالم والعربیة في أنحاء المغرب

والحدث المهم الـذي سـاعد علـى انتشـار اللغـة العربیـة مـا قـام بـه القائـد عقبـة بـن نـافع  

، إذ رأى أن ســــلطان ؤســــس فــــي المغــــربعنــــدما قــــام بتأســــیس مدینــــة القیــــروان كــــأول ِمصــــر یُ 

المســلمین فــي المغــرب ال یكــون اال بتأســیس ِمصــر، والــذي مــن خاللهــا یــتم نشــر اإلســالم بــین 

لعربیـــة بیـــنهم فعـــًال كـــان لهـــا دور كبیـــر فـــي نشـــر اإلســـالم واللغـــة صـــفوف أهـــل البربـــر ونشـــر ا
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، وعندما اكتمل بناؤها طاف حولها ومعه عدد من الصحابة فقام )١٨(العربیة بین صفوف البربر

علمـًا وفقهـًا، واعزهـا بـالمطیعین والعابـدین، واجعلهـا عـزًا لـدینك وذًال  أمألهـااللهم (یدعو بقوله: 

  .)١٩()األرض، وامنعها من جبابرة إلسالماعز بها أعلى من كفر، و 

ومن أسباب نشر العربیة والعلوم األخرى هو عنایة الوالة بذلك، وكانوا یغدقون األموال 

 أن إیــاكم(والعطایــا والهبــات لمــن یقومــون بهــذه األعمــال، فهــذا عقبــة  یوصــي أوالده بمــا یــأتي: 

تقبلـوا  علـى اهللا ثـم انتهـوا عمـا وراءه، والن القرآن دلیـل إصدوركم بالشعر وتتركوا القرآن ف تملئوا

 تأخــذوا العلـم مــن المغــرورین المرخصـین، فیجهِّلــوكم دیــن اهللا ویفرقــوا بیـنكم وبــین اهللا تعــالى، وال

 ، وذلـك)٢٠()نجـا سلم لكم ومن احتاط سلم ونجـا فـیمنأ، واالحتیاط فهو هل الورعأال من إدینكم 

الـذین والصـالح الورع من أهل ركیزه على العلماء دلیل واضح على مدى اهتمام عقبة بالعلم وت

  وجه.  أحسنیقومون بتأدیة واجباتهم على 

بـین  اإلسـالم والعربیـةجهوده على نشـر  الوالي حسان بن النعمان الغساني ركز وكذلك

قواعـد ، ونالحظ ذلك من خـالل إرسـاله الفقهـاء الـى منـاطق المغـرب  لتعلـیمهم القبائل المغاربیة

 المعــافري هـانئ بـن حیـيقبیـل  ، ومـنهم أبـوینشـرون اللغـة العربیـة لغـة القــرآنو  مياإلسـالالـدین 

 أهــلالمغــرب العربــي مــن  أهــل، وهــو مــن الطبقــة الثانیــة مــن )٢١(م٧٤٥هـــ/١٢٨ســنة  ىالمتــوف

ــدین والفضــل المغــرب  فــي تحریــرال، صــحب حســان بــن النعمــان واشــترك فــي معظــم حــروب ال

  . وغیرهم ،هافی، وتوفي )٢٢(مصر إلىمشهورة ثم رجع بعد ذلك  أخباروكانت له ، العربي

ضــخمة  أعــداداً ، وقــام حســان بتجنیــد )٢٣(إســالمهموحســن  اإلســالمفأقبــل المغاربــة علــى 

ـــة فـــي الجـــیش العربـــي  ـــائم كســـائر جنـــوده مـــن  اإلســـالميمـــن المغارب وقســـم بیـــنهم الفـــيء والغن

مـع العـرب  نالبربر الذین شعروا بأنهم متساوو ، فكان لهذا الفعل أثر كبیر في نفوس )٢٤(العرب

، والتي ظهرت كبیرة فأقبلوا على تعلم العربیة بهمة كبیرة والتي عززت الوحدة فیما بینهم بصورة

  . في عهد الوالي موسى بن نصیر نتائجها فیما بعد وخصوصاً 

 التــي لهــا أثــر كبیــر فــي نشــر بــن النعمــانومــن اإلجــراءات المهمــة التــي اتخــذها حســان 

بها كتاب ب بها ترفع الشكاوي ویكتو اللغة الرسمیة السائدة  هاجعل، إذ أصدر أمرًا باللغة العربیة

  ، فكان لهذا األمر الفضل الكبیر في نشر العربیة في المغرب.)٢٥(الدواوین

 ،ودروس الـوعظ والنصـحثر ؤ بلیـغ مـ بأسـلوبامتـازت التـي الخطـب  أنمما تقدم یتبین 

وجــود خطبــاء فضــًال عــن  ،لــى دراســة اللغــة العربیــةإالمغــرب  بأهــل أســرعتالتــي  األســبابمــن 
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ویحـادثونهم بلغـتهم وكـذلك  باألهاليكانوا یحتكون  اإلسالميوفقهاء وشعراء في الجیش العربي 

الكبیـر والفعـال  األثـركـان لـه ، ة مع جیوش التحریر وبناء المساجداصطحاب الكتاتیب التعلیمی

  .)٢٦(في هذا الجانب

فكان له أثر كبیر وواضح في نشر اإلسالم واللغة العربیـة لوالي موسى بن نصیر أما ا

، والســیما أنــه فــي عهــده أكمــل والعربیــة مــن خــالل حــث الجنــد تعلــیم أخــوانهم المغاربــة اإلســالم

ا بأنــه بــدء بتكلیــف تحریــر المغــرب فبــدأ بعملیــة ترســیخ اإلســالم مــن خــالل عــدة إجــراءات منهــ

، وقـد ذكـر ابـن عـذاري أن موسـى بـن نصـیر لى مناطق مختلفة مـن المغـربالتابعین بالذهاب إ

لیعلمـــوا النـــاس شـــرائع فـــي المغـــرب  بعثـــة تتكـــون مـــن ســـبعة عشـــر رجـــًال انتشـــروا قـــام  بإرســـال

، ومــن هــؤالء حــنش بــن عبــداهللا الصــنعاني ومحمــد بــن أوس األنصــاري والقــرآن الكــریم اإلســالم

فبنـى جامعـًا ، وكذلك اهتمامه ببناء المساجد لما لها مـن أثـر كبیـر فـي نشـر العربیـة )٢٧(وغیرهم

الســكان  أننلحــظ  إذ ،)٢٨(أصــبحت مركــزًا للتعلــیم والثقافــة اإلســالمیةالتــي طنجــة و فــي تلمســان 

 ،)٢٩(غمات هیالنهأبناء مساجد عدة منها مسجد ب الذي قامكانوا یتفاعلون مع توجه هذا الوالي 

ســـلم البربـــر وكـــانوا نصـــارى وفشـــا أو ( :بقولـــه وبـــین ابـــن حـــزم االندلســـي أحـــوال المغـــرب آنـــذاك

الملـك،  یـام الولیـد بـن عبـدأاتصـل بـبالد السـودان وبـالبحر المحـیط، وكـان ذلـك  أن إلى اإلسالم

  .)٣٠()على ید موسى بن نصیر

نصــیر هــو وممـا یــدل علــى انتشـار اللغــة العربیــة بـین أفــراد البربــر فـي زمــن موســى بـن 

، لیهـا كـان یضـم العـرب والبربـرعندما أرسل طارق بن زیاد إلى األندلس قائدًا للجیش المتوجه إ

 أمـامكم، والعـدوّ  ورائكـم، مـن البحـر المفـر؟ أیـن النـاس، أّیها: (في الجند خطبته المشهورة فألقى

، وهـذا یـدل لـهسواء كانت هذه الخطبة له أم نسـبت  )٣١()...والصبر الصدق إال واهللا لكم ولیس

علــى انتشــار العربیــة واهتمــامهم بتعلمهــا والتــي بــدورها أدت إلــى العمــل ســویة فــي نشــر اإلســالم 

  .المختلفة في األماكن

المهاجر الذي عینه والیًا علـى المغـرب الخلیفـة  الوالي اسماعیل بن عبید اهللا وفي عهد

بتولیــه الخالفــة بــدء  م، إذ٧١٨هـــ/١٠٠العــادل عمــر بــن عبــد العزیــز رضــي اهللا عنــه فــي ســنة 

، وتمثــل هــذا العهــد بالعمــل علــى تحقیــق المســاواة بــین كــل أفــراد الدولــة والعمــل علــى عهــد جدیــد

، فكان من حسن حـظ المغـرب أن یحظـى متحقیق العدالة وعزل جمیع الوالة الظلمة عن والیاته



                   ن  ا  اي

  

  طة اا   ا ا أ

اد اأ  
  

) ٢١٥ ( 

 

، أمیــرر (خیــر وال وخیــ بــوال علــى درجــة كبیــرة مــن العلــم والمعرفــة والعدالــة حتــى وصــف بأنــه

  .)٣٢()سلم بقیة البربر على یدیهأف اإلسالملى إعلى دعاء البربر  ومازال حریصاً 

فبــدء العمــل علــى تحقیــق العدالــة وٕازالــة كــل الفــوارق بــین ســكان المغــرب وعمــل علــى 

، الـى دمشـق كنـوع مـن الجزیـة التقرب مـنهم وألغـى مـا عملـه الـوالة السـابقون مـن إرسـال أوالدهـم

ر كبیــر لــدى ســكان المغــرب الــذین بــدأوا  یعتنقــون اإلســالم بعــدد كبیــر، ثــم فكــان لــذلك العمــل أثــ

  . )٣٣(عمل بعد ذلك على إكمال نشر مبادئ اإلسالم بین البربر وتعلیمهم العربیة

ومما یذكر أن سبب اهتمام الوالي بعملیة التعلـیم یرجـع إلـى أنـه قبـل تولیـه الوالیـة كـان 

فلهــذا كـان لـه أثــر  ،وكـان مؤدبــًا ألوالد خلفـاء األمـویین أیضـاً  ،المشـرقیعمـل بمهنـة التعلـیم فــي 

تعلـیم و  الكـریم القـرآن اهتمامه بمهمـة  تحفـیظ من خالل، الحركة التعلیمیة في المغرب كبیر في

، وسـانده فـي ذلـك الخلیفـة عمـر بـن عبـد العزیـز، إذ أرسـل لـه مجموعـة مـن التـابعین )٣٤(العربیـة

مـن التـابعین الموجـودین بالصالح والعلم لیشتركوا مـع إخـوانهم یبلغ عددهم عشرة ممن اشتهروا 

، وكان لهؤالء أثر كبیر في عملیة ازدهار الحركة التعلیمیة ونشر اإلسالم بما قاموا في المغرب

به من جهود جبارة فـي ذلـك المجـال بالتعـاون مـع الـوالي اسـماعیل، مـن خـالل انتشـار اإلسـالم 

یم النــاس الصــالة والفقــه والعربیــة فضــًال عــن إلقــاء دروس ، وذلــك بتعلــالمغــربفــي كــل أنحــاء 

  .علیهمالوعظ واإلرشاد 

وممـا یـذكر أن أغلـب والة بنـي أمیـة فـي المغـرب كـانوا یعملـون فـي مهنـة التعلـیم فحثــوا 

، وهـذا إدراك مـنهم بــأن اللغـة العربیـة لهــا اللغــة العربیـة ناشـئتهم علـى حفـظ القــرآن الكـریم وٕاتقـان

، والتي أثمرت فیما بعـد العمـل سـویًا مـن أجـل إكمـال یق الوحدة بین المسلمینتحق أثر كبیر في

  نشر اإلسالم في المغرب ومن ثم التوجه نحو األندلس.  

ومما یشار إلیـه أن كـل التـابعین الـذین أرسـلهم الخلیفـة قـاموا بتأسـیس مسـاجد لهـم مثـل 

بـي أبـي المهـاجر المعـروف بتـاجر اهللا ومسـجد ألـى اسـماعیل بـن إمسجد الزیتونة والذي ینسـب 

، )٣٧(ومسجد حنش الصـنعاني، )٣٦(ومسجد محمد بن خیرون بالقیروان، )٣٥(عبد الرحمن الحبلي

الــــرحمن بــــن  ، ومســــجد عبــــد)٣٩(، ومســــجد زیــــاد بــــن انعــــم)٣٨(ومســــجد علــــي بــــن ریــــاح اللخمــــي

نشــر اإلســالم فــي  یــركب ، إذ كــان لهــا أثــرتــي بنیــت فیمــا بعــدالالمســاجد وغیرهــا مــن  ،)٤٠(اشــیفع

، إذ أصبحت مهوى أفئدة الكثیر مـن سـكان المغـرب مـن أجـل تعلـم أمـورهم وبقیة العلوم األخرى

  .العربیة وغیرها من العلوم األخرىالدینیة واللغة 
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، الــذي بنــاه جــامع عقبــة بــن نــافعومادمنــا نتحــدث عــن بیــوت اهللا البــد أن نتحــدث عــن 

، ر فــي نشــر اإلســالم واللغــة العربیــةالــذي أصــبح لــه دور كبیــالقائـد عقبــة عنــد تأسیســه القیــروان 

ة والتــابعون وغیــرهم مــن أهــل ففــي هــذا الجــامع كانــت تعقــد حلقــات العلــم ویــدرس فیهــا الصــحاب

 أهـل الـبالد وخصوصـاً  كـلالنـاس مـن  مركـزًا لهـم یقصـدهجـامع عقبـة بـن نـافع أصـبح  ، إذالعلم

اإلسـالمیة  والعلـومخـذوا یتعلمـون اللغـة العربیـة أن والـذی اإلسـالم حـدیثاً فـي  الـذین دخلـواالمغرب 

  .)٤١(األخرى

أما الشيء الذي له أثر كبیر فـي نشـر العلـوم اإلسـالمیة واللغـة العربیـة وتعزیـز الوحـدة 

 فـــي نشـــر التعلـــیم فـــي القیـــروان الوطنیـــة بـــین ســـكان المغـــرب هـــي الكتاتیـــب التـــي كـــان لهـــا أثـــر

مــن  تالمغــرب العربــي كانــ تدخلــ تــيال ةش العربیــو الجیفــ ،، وكانــت فــي البــدء خیامــاً والمغــرب

مجاهــدین مقصــورًا هــؤالء ال أثــر، ولــم یكــن وصــحب هــؤالء الجنــود أســرهم معهــمالقبائــل العربیــة 

و كانـت الكتاتیـب ، وعلمـاء فـي العلـوم والشـریعة لإلسـالمكـانوا دعـاة  وٕانمـا، على القتـال فحسـب

تنصــــب فــــي أمــــاكن ارة عــــن خیمــــة عبــــ هــــي، و اإلســــالمیةمصــــاحبة لجیــــوش التحریــــر العربیــــة 

، وبــین ابــن ســحنون )٤٢(اسـتقرارهم مــن أجــل التــذاكر وتعلـیم أهــل المنــاطق تلــك العربیـة واإلســالم

تعلـیم صـبیانهم فاتخـذوا لهـم  إلـىثم التفتوا (: عند دخول المسلمین المغرب قائالً أهمیة الكتاتیب 

كـریم، لمـا كـان لهـم مـن العنایـة الكبیـرة ، بسیط البناء یجتمعـون فیـه لقـراءة القـرآن ال)كتاباً (محًال 

كـان البنـاء  ، وقـدبعـد حركـة االسـتقرار دوراً  أصـبحتثـم ، )٤٣(بأمر هذا الدین ونشره بـین النـاس)

و عبــارة عــن حجـــرة أ، یوقفهــا المعلــم علــى تعلـــیم الصــبیانحجــرة مـــن منــزل بســیطًا عبــارة عــن 

یطــرح  بســاطاً یتعــدى  ال األثــاث فإنــهأمــا  ،)٤٤(و غرفــة فــي منــزلأو بعیــدة عنــه أمجــاورة للجــامع 

، وتمیـزت مـدن المغـرب )٤٥(حولـه الصـبیةویجلـس في الحجرة ویجلس فوقه المعلم  األرضعلى 

ولم یـزل شـأن الكتاتیـب فـي نمـو وعـددها فـي ازدیـاد وتكـاثر (بكثرة الكتاتیب وخصوصًا المغرب 

الكتاتیب في الحارة وربما تعددت  ،األحیاءو حي من أحتى لم یخل منها درب من الدروب … 

ُعـّدِت الكتاتیـب فـي القـدیم كملحقـات  أنعجـب  الواحدة مثلما تعددت المسـاجد فـي الحـارات، وال

  . )٤٦()واألغنیاءفي دور االعیان  أیضاً وجدت  أنها، بل  بالمساجد وتوابع لها

 ول الهجريوأول إشارة الى الكتاتیب في بالد المغرب العربي ترجع الى نهایة القرن األ

 مـر، یكـان سـفیان بـن وهـب صـاحب رسـول اهللا قـال: ( أنـهبـي شـبیب أغیاث بن عن وى فیر 
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وعلیــــه عمامــــة قــــد ارخاهــــا مــــن  بنــــا ونحــــن ِغْلمــــة بــــالقیروان، فیســــلم علینــــا ونحــــن فــــي الكتــــاب

  .)٤٧()خلفه

والي اهتم الوالة بهذه الكتاتیب ومنهم من قام ببناء كتاب وقام بالتدریس فیـه مثـل الـوقد 

، فضــًال عــن أن الفقهــاء الــذین )٤٨(كتابــًا لــه بجــوار مســكنه الــذین أســس بــن عبیــد اهللا اســماعیل 

عبــد  دورهــم مــنهم أبــو بجــوار أرســلهم الخلیفــة عمــر بــن عبــد العزیــز عملــوا علــى انشــاء كتاتیــب 

الــذي أنشــأ فــي القیــروان قــرب بــاب تــونس دارًا  )٤٩(الــرحمن عبــد اهللا بــن یزیــد المعــافري الحبلــي

علــي شــقران بــن علــي الهمــذاني،  أبــوبــرز المــؤدبین فــي القیــروان، أمــن ، و )٥٠(وكتابــاً ومســجدًا 

 ،لیـه فـي القیـروانإمجانـًا فـي كتـاب منسـوب  یقـرئوكان ، ذي كان من فقهاء افریقیة وعبادهاوال

، تجـاوز عمـره السـبعین سـنة ودفـن فـي مقبـرة بـاب سـلمإذ  ،م ٨٠٢/هــ١٨٦توفي في سنة حتى 

  .)٥١(بالمغرب المثل بعبادته ربیض وكان مجاب الدعوة

الوحــدة الوطنیــة والســیما أن الخلیفــة عمــر بــن  قأمــا التــابعون فكــان لهــم دور فــي تعمیــ

  :ضي اهللا عنه اختار عشرة منهم وهمعبدالعزیز ر 

؛ ألنـه ، ولقـب بتـاجر اهللا )٥٢( اهللا االنصاري المعروف بتاجراسماعیل بن عبید (عبیدة)  -١

  .)٥٣(یصرفه في وجوه الخیر واإلحسانجعل ثلث كسبه هللا تعالى 

وممــا یــذكر أنــه هــو الــذي بنــى المســجد الكبیــر فــي القیــروان بعــد مســجد عقبــة بــن نــافع 

، وٕالیــه نســب الســوق الــذي بجــواره وســمي )٥٤(م٧٩٠هـــ/٩١والــذي یعــرف بمســجد الزیتونــة ســنة 

ن رافـع فـي فـق عطـاء بـ، ولم یزل مقامًا في القیروان حتـى استشـهد عنـدما را)٥٥(بسوق اسماعیل

، )٥٦(م٧٢٥هــ/١٠٧، وذلـك سـنة في البحر فمات وهـو معـانق للمصـحف ، فغرقغزوته لصقلیة

  .قدوة یقتدى بهم ، إذ أصبحوافي المجتمع من خالل هذه االعمال كان لهم تأثیر

  .)٥٧(أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي -٢

القیروان وانتفـع سكن ، وهو من فضالء المؤمنین، روى عن جماعة وروى عنه جماعة  

، وهــو أول مــن ولــي قضــاء القیــروان، إذ واله موســى بــن نصــیر ســنة ثمــانین مــن بــه خلــق كثیــر

، توفي في القیروان "حكامه ثقة في نفسه"كان عدًال في أ ، وكان من القضاة العادلین)٥٨(الهجرة

جلسـین (كـال الم، ومما روي عنه فـي تفضـیل العلـم والـتعلم علـى العبـادة )٥٩(م٧٣١هـ/١١٣سنة 

، فـإن لیـه، أمـا هـؤالء فیـدعون اهللا عـز وجـل ویرغبـون إمـن صـاحبه ، وأحدهما أفضـلعلى خیر
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، أمـــا هـــؤالء فیتعلمـــون ویعلمـــون الجاهـــل فهـــم أفضـــل، وٕانمـــا ن شـــاء مـــنعهمشــاء اهللا أعطـــاهم وإ 

  .)٦٠(بعثت معلمًا) ثم جلس فیهم

، روى عـــن )٦١(الحبلـــيعبـــد اهللا بـــن یزیـــد المعـــافري الحمیـــري، المكنـــى بـــأبي عبـــد الـــرحمن  -٣

جماعـة مـن الصـحابة مـنهم أبـو أیـوب األنصــاري وعبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص وعبـد اهللا بــن 

  .رضي اهللا عنهمعمر بن الخطاب 

بعثــه عمــر بــن عبــد العزیــز إلــى المغــرب العربــي لــیعلم النــاس شــرائع الــدین فــانتفع بــه 

، تـوفي فـي )٦٢(هـا دارًا ومسـجدًا وكتابـاً ، إذ سـكن القیـروان واخـتط فیكثیـراً  سكانها وبث فیها علماً 

كنـا نـأتي عبـد ( ، قال عنه اسماعیل بن یزید االیلي:)٦٣(م ودفن فیها٧١٨هـ/١٠٠القیروان سنة 

، فنتحــدث ونتخاصــم فــي شــيء وهــو معنــا اهللا بــن یزیــد االفریقــي وهــو أبــو عبــد الــرحمن فــیجلس

لمشـغول عـن ذلـك للـذي غلـب وترفع أصواتنا له ما عندك في هـذا فیقـول سـمعت مـا قلـتم وانـي 

  .)٦٤(علي قلبي في محبة اهللا عز وجل والشوق الیه)

  . )٦٥(أبو سعید جعثل بن هاعان بن عمیر(عمرو) البیتور (الیثوب) -٤

ارســله الخلیفــة عمــر بـــن عبــد العزیــز إلـــى بــالد المغــرب العربـــي لــیعلم النــاس اإلســـالم 

ام وولي (قضاء الجند) بالمغرب لهشـ ،)٦٦(وأصول الشریعة اإلسالمیة، وكان أحد القراء والفقهاء

  .)٦٧(، ویذكر أنه توفي في خالفة هشام بن عبد الملكوفاته، ولم تحدد سنة بن عبد الملك

ـــة القرشـــي ـــان بـــن أبـــي جبل ، وســـعد بـــن مســـعود التجیبـــي )٦٨(أمـــا بقیـــة الفقهـــاء فهـــم ِحبَّ

جابــان  ، وطلــق بــن)٧١(، وموهــب بــن حــي المعــافري)٧٠(، وبكــر بــن ســوادة الجــذامي)٦٩(الكنــدي

  .)٧٢(الفارسي

ممــا تقــدم نلحــظ اهتمــام المســلمین بالعمــل علــى نشــر اإلســالم واللغــة العربیــة بــین أهــل 

المغــرب إیمانــًا مــنهم بــأن ذلــك لــه أثــر كبیــر فــي تحقیــق الوحــدة بــین المســلمین ومواجهــة جمیــع 

الظـــروف والتحـــدیات التـــي تـــواجههم، وظهـــر أثـــره فیمـــا بعـــد عنـــدما تعـــاون العـــرب والبربـــر فـــي 

، وكـان یبلـغ عـدد البربـر الفـین والعـرب علـى القیـروانیلة الـذي سـیطر االنتصار على جیش كس

وقد اشترك العرب والبربر في مواجهة الـروم الـذین كـانوا یسـیطرون علـى أجـزاء  )٧٣(أربعة آالف

، ثــم عمــال )٧٤(مــن المغــرب واســتطاعوا مــن االنتصــار علــیهم وطــردهم مــن مقــرهم مــن قرطاجــة

م، ٧١٠هــــ/٩٢التوجــه نحــو األنــدلس وفتحهــا ســنة  ، وأیضــاً تحریــر المغــرب ســویة علــى أكمــال

  .)٧٥(م٨٢٧هـ/٢١٢وكذلك استطاعوا السیطرة معًا على جزیرة صقلیة سنة 
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وقد كان للغة العربیة دور في تحقیـق الوحـدة أیضـًا بـین المسـلمین والیهـود فـي المغـرب 

عهـم حتـى ال من خالل تعلم الیهود العربیـة مـن أجـل تحقیـق التوافـق مـع المسـلمین واالخـتالط م

، فــي جمیــع معــامالتهم الیومیــة یشــعرون بــأنهم غربــاء فــي المجتمــع اإلســالمي، إذ اســتخدموها

وكــذلك اســتخدموها فــي كتابــاتهم األدبیــة والدینیــة مــن خــالل توضــیح كتــاب التــوراة وغیرهــا مــن 

  .)٧٦(الكتب الدینیة

  األندلس: ًا:ثانی

-٧٠٥هــ/٩٦ -٨٦بـن مـروان (فتحت األندلس في عهد الخلیفة الولیـد بـن عبـد الملـك 

م بقیادة القائدین موسى بن نصیر وطارق بـن زیـاد واسـتمر فتحهـا ٧١٠هـ/٩٢م) في سنة ٧١٤

  .)٧٧(ما یقارب أربع سنوات

؛ كونهـا واللغـة العربیـة وبعد إكمال عملیة الفتح بدأت مرحلـة جدیـدة وهـي نشـر اإلسـالم

، إال أنــه یمكــن العربیــة كمــا أشــرنا ســابقاً مــن مكمــالت اإلســالم، إذ ال تقبــل الصــالة إال باللغــة 

، فــالجیش یضــم الكثیــر مــن  لعملیــات فــتح األنــدلس القــول أن نشــر اإلســالم والعربیــة كــان مرافقــاً 

التــابعین فضــًال عــن العلمــاء الــذین لــم یكونــوا مقــاتلین فحســب إنمــا كــانوا یحثــون المقــاتلین علــى 

  لى المقاتلة فضًال عن العلوم الدینیة.القتال من خالل دروس الوعظ التي كانوا یلقونها ع

وبعـد دخـولهم إلـى األنـدلس بـدأت مرحلـة جدیــدة وهـي العمـل علـى نشـر اإلسـالم واللغــة 

العربیــة بــین أهــل األنــدلس المتكــون مــن أخــالط مختلفــة مثــل القــوط الغــربیین والــروم واالســبان 

االنــــدماج مـــع ســــكان  ، وأیقــــن المســـلمون مــــن البدایـــة أنهــــم ال یســـتطیعون)٧٨(والونـــدال وغیـــرهم

األندلس ونشـر اإلسـالم واللغـة العربیـة إال عـن طریـق االنـدماج معهـم ومعـاملتهم معاملـة حسـنة 

، إذ قبلوا علـى الـزواج مـنهموالزواج منهم ، والسیما أن كل الفاتحین لم یكونـوا معهـم اسـرهم ، فـأ

، وبعد ذلك )٧٩(متزوج عبد العزیز بن موسى بن نصیر من أرملة لوذریق والتي سمیت أم عاص

، فكــان لهــذا أثــر كبیــر، إذ نــتج عــن هــذا )٨٠(أخــذ جمیــع القــادة والجنــود الــزواج مــن األندلســیات

، وأســلم )٨١(الــزواج جیــل جدیــد ســمي بالمولــدین نتیجــة امتــزاج دمــاء عربیــة بربریــة مــع اســبانیات

شـأ هـذا الجیـل قسم من االسبان الذین اطلق علیهم األسالمة ثم أوالدهم الذین سموا المولدین، فن

، وأصـبحوا رجـال )٨٢(على اإلسالم وتعلم العربیة فكان لهم الغلبة فیما بعد فـي عصـر بنـي امیـة

  .األندلسالفكر والحضارة في األندلس ولهم الفضل في جعل اللغة العربیة لغة أهل 
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ومــن أســباب نشــر اإلســالم والعربیــة هــو مــا قــام بــه الفــاتحون مــن بنــاء المســاجد لتكــون 

 هـــ/٩٣، إذ أســس موســى بــن نصــیر أول مســجد فــي األنــدلس بعــد دخولــه إلیهــا ســنة لــذلك مقــراً 

؛ وذلــك لكثــرة الرایــات التــي كانــت فــي الرایــاتم فــي الجزیــرة الخضــراء الــذي ســمي مســجد ٧١١

، المختلفــة ، فضـًال عـن تأســیس المسـاجد فـي كافـة المـدن األندلسـیة)٨٣(جـیش موسـى بـن نصـیر

، والــذي والبیــرة وسرقســطةالصــنعاني ببنــاء مســجد فــي برشــلونة  مــن ذلــك قیــام حــنش بــن عبــداهللا

  .)٨٤(یعد مهندس المساجد في األندلس

ومما یشار إلیه أن الذین قاموا بنشر اللغة العربیة فـي المغـرب هـم أنفسـهم الـذین قـاموا 

 ، بدأوا بالعمل على نشـرالفتح بعملیة نشرها في األندلس، إذ اشتركوا بفتح األندلس وبعد إكمال

اإلسالم والعربیة ومنهم محمد بن أوس األنصاري وحنش بن عبداهللا الصنعاني وعبدالرحمن بن 

  .)٨٥(رافع التنوخي وعلي بن رباح اللخمي

وكذلك دخلت األندلس العدید من الطوالع التي قدمت من المشـرق التـي كـان لهـا األثـر 

م ٧٤٠هــ/١٢٣شـیري سـنة ، مثـل طالعـة بلـج بـن بشـر القالعربیـة في الحركة العلمیة وخصوصـاً 

، وفي عهد الـوالي أبـو الخطـار قاتل والتي تسمى بطالعة الشامیینوالبالغة عددها عشرة االف م

م عمــل علــى توزیــع هــذه الطالعــة بــین جمیــع ٧٤٢هـــ/١٢٥حســام بــن ضــرار الكلبــي فــي ســنة 

ن لهـم ، فكـاعلمـاء، وكان من بین هذه الطالعة من یتـداول مهنـة التعلـیم ومـنهم ندلسمناطق األ

ـــ (الكــور  أثــر كبیــر فــي نشــر اللغــة العربیــة فــي المنــاطق التــي نزلوهــا والتــي عرفــت فیمــا بعــد ب

  .)٨٦(المجندة )

فضــًال عــن الكتاتیــب التــي ظهــرت فــي عصــر الــوالة التــي عملــت علــى نشــر اإلســالم  

، بالرغم من أن المسـلمین كـانوا منشـغلین فـي العمـل علـى )٨٧(واللغة العربیة بین سكان األندلس

توطید استقرارهم وتثبیت أركـان دولـتهم والجهـاد فـي الجنـوب الفرنسـي ولكـنهم لـم یـألوا جهـدًا فـي 

  سبیل بث علومهم في األندلس.

، إذ لـم یعتـدوا المعاملـة مـن الفـاتحین فضًال عن ذلك ما شاهده أهل األندلس من حسن

صــادروا أرضــًا وغیرهــا مــن األمــور األخــرى، مثــال علــى ذلــك المعاهــدة التــي علــى أي أحــد وال 

عقدها عبد العزیز بن موسى بن نصیر مع الدوق تدمیر التي نصت على الحریة الدینیة وعدم 

  .واالختالط معهم، التي دفعت األندلسیون على تعلم لغتهم وآدابهم )٨٨(التعرض لممتلكاتهم
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، فضًال عن كونهـا أصـبحت الرسمیةوأصبحت بذلك اللغة العربیة هي لغة المخاطبات 

، فهـــذا أدى بالســـكان إلـــى االهتمـــام بهـــا والعمـــل علـــى نـــدلسلغـــة الـــدواوین المعمـــول بهـــا فـــي األ

  معرفتها.

إال أنــه یمكــن القــول أن اللغــة العربیــة لــم تنتشــر وتتغلغــل بــین ســكان األنــدلس فــي عهــد 

م) ٧٨٨-٧٥٥هـــــ/١٧٢-١٣٨إال بعــــد دخــــول األمیــــر عبــــد الــــرحمن الــــداخل ( اإلمــــارة األمویــــة

، وبعـد أن رتـب أمـور دولتـه ووطـدها )٨٩(م وتأسیس إمارة أمویة فیهـا٧٥٥هـ/١٣٨األندلس سنة 

فأصبحت األندلس مستعدة لعهد جدید هـو العمـل علـى تنمیـة البنـاء الحضـاري فیهـا، وذلـك مـن 

وخصوصــًا اللغـة العربیــة والعمـل علـى جلــب العلمـاء مــن خـالل االهتمـام بنشــر العلـوم المختلفـة 

المشــرق اإلســالمي، فضــًال عمــن أتــى مــن تلقــاء نفســه مــن أجــل ترســیخ اللغــة العربیــة وعلومهــا 

  المختلفة بین سكان األندلس.

، ومنها على جوانبه ونتیجة االستقرار واالهتمام باالزدهار الحضاري في األندلس بكل       

مام باللغة العربیة؛ ألنهم عدوها أنها العامل المهم في تحقیق الوحدة بین وجه الخصوص االهت

كل سكان األندلس المؤلف من عدة أجناس مختلفة اللغة، ویذكر ابن خلدون عن اهتمام 

األندلسیین بتعلیم العربیة من خالل قوله: (فال یقتصرون لذلك علیه فقط بل یخلطون في 

ي الغالب والّترسل وأخذهم بقوانین العربّیة وحفظها وتجوید الخّط تعلیمهم للولدان روایة الّشعر ف

والكتاب. وال تختّص عنایتهم في الّتعلیم بالقرآن دون هذه، بل عنایتهم فیه بالخّط أكثر من 

جمیعها إلى أن یخرج الولد من عمر البلوغ إلى الّشبیبة وقد شدا بعض الّشيء في العربّیة 

في الخّط والكتاب وتعّلق بأذیال العلم على الجملة لو كان فیها  والّشعر والبصر بهما وبّرز

  .) ٩٠(سند لتعلیم العلوم)

؛ ألنهــا لغــة العلــوم والتــي أقبــل األنــدلسولهــذا أصــبحت العربیــة هــي اللغــة األولــى فــي 

علیهــا الســكان الــذین نســوا كــل لغــاتهم واللغــة الغالبــة التــي أقبــل علیهــا الســكان مــن أجــل تعلمهــا 

، بل أصبحوا یتولون كبار الوظـائف فـي الدولـة بـالرغم مـن أنهـم بدواوین الدولة المختلفةلعمل وا

بقوا على دیانتهم ولم یعتنقوا اإلسالم، فهذا القـومس بـن ربیـع ینـال الحضـوة الكبیـرة لـدى االمیـر 

، وأیضــًا القــومس بــن انتیــان الــذي كــان نــدلسالحكــم الربضــي ویتــولي الوظــائف المهمــة فــي األ

لكتابة لألمیر عبد الرحمن األوسط وهذا المنصب ال یتواله إال من كان له نصـیب كبیـر یتولى ا
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كان قریع كل من (: فیها بقوله، وقد نوه ابن حیان ببراعة ابن انتیان )٩١(ووافر من علوم العربیة

  .)٩٢()البالغة في عصرهینتحل 

، ى اللغة العربیةل، والفضل یعود بذلك إندلسونتیجة هذا االندماج بین جمیع سكان األ

، إذ بـدء هـؤالء بتقلیـد نأصبحوا یسمون الذین أخذوا العربیة وعلومها دون أن یسلموا بالمستعربی

الفاتحین في كل شيء، إذ عملوا على أخذ تقالیدهم في الـزواج واتخـاذ الجـواري وعـدم أكـل لحـم 

واألهــــم مــــن ذلــــك ، )٩٣(الخنزیــــر والتســــمي بأســــماء عربیــــة واتخــــاذ المالبــــس العربیــــة ملبســــًا لهــــم

، وتناســـوا لغـــتهم الالتینیـــة التـــي اطـــب فیمـــا بیـــنهم واهتمـــوا بدراســـتهاأصـــبحت العربیـــة لغـــة التخ

، وعملــوا أیضــًا علــى ترجمــة كتــبهم إلــى العربیــة والســیما الدینیــة منهــا كــالقوانین الكنســیة هملوهــاأ

  .)٩٤(وكتاب االنجیل لكي یسهل تعلیمها للمسیحیین

ى ترجمــة كتــاب التــوراة إلــى العربیــة فعاتبــه راهــب علــى وعمــل راهــب یهــودي أیضــًا علــ

؛ ألنهــا لغــة اة، فقــال لــه إنهــا الوســیلة الوحیــدة لتعلــیمهم التــور نــه یعمــل علــى نشــر العربیــةذلــك بأ

  .)٩٥(العصر آنذاك

، بل ألفوا في كل المجاالت باللغة العربیة كالربیع بن زیاد لم یكتفوا على تعلمها فقطو  

  .)٩٦(حفید ملوك القوط وغیرهم من كتب وأبدع بالعربیةوحفص بن البر القوطي 

ولــــیس أدل مــــن انتشــــار العربیــــة فــــي المجتمــــع األندلســــي مــــن  انتقــــاد القســــیس الفــــارو 

إن إخـــواني فـــي المـــدن (القرطبـــي أبنـــاء قومـــه إلقبـــالهم علـــى تعلـــم العربیـــة والكتابـــة فیهـــا بقولـــه: 

لــون علــى دراســة مــذاهب أهــل الــدین ، ویقبرى فــي قــراءة شــعر العــرب وحكایــاتهمیجــدون لــذة كبــ

والفالسفة المسلمین ال لیردوا علیها وینقضوها وٕانما لكـي یكتسـبوا مـن ذلـك أسـلوبًا عربیـًا جمـیًال 

، وأیــن تجــد اآلن واحــدًا مــن غیــر رجــال الــدین یقــرأ الشــروح الالتینیــة التــي كتبــت علــى صــحیحاً 

النصــارى ال یعرفــون الیــوم إال لغــة ! ان الموهــوبین مــن شــبان للحســرة ناجیــل المقدســة... یــااأل

،... ا، وینفقـون أمـواًال طائلـة فـي جمـع كتبهـهـا ویقبلـون علیهـا فـي نهـمالعرب وآدابها ویؤمنون ب

لیهـــا فـــاذا حـــدثتهم عـــن الكتـــب النصـــرانیة أجـــابوك فـــي ازدراء بأنهـــا غیـــر جـــدیرة بـــأن یصـــرفوا إ

كتـب إلـى صـاحب لـه كتابـًا سـلیمًا ، فال تكاد تجـد بـین األلـف مـنهم واحـدًا یسـتطیع أن یانتباههم

عظیمـًا یجیـدونها فـي اسـلوب  . فأما عن الكتابة في لغة العرب فإنك واجد فیهم عـدداً من الخطأ

  .)٩٧(، بل هم ینظمون من الشعر العربي ما یفوق شعر العرب أنفسهم فنًا وجماًال)منمق
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العربیــة وآدابهــا ، واشـتغلوا باللغــة ذلــك: (هجـر أهــل األنــدلس الالتینیــةویقـول دوزي عــن 

  .           )٩٨()بغیرهاوكانوا ال یكتبون 

ــذلك بــدأ المتعصــبون مــن القساوســة الــذین ســاءهم انــدماج قــومهم مــع العــرب  ونتیجــة ل

العمـل علـى خلـق المشـاكل واألزمـات فـي األنـدلس عنـدما لـم یفلحـوا بثنـیهم عـن االهتمـام باللغــة 

، فقـــد حــاول هـــؤالء القساوســـة إبعـــادهم عـــن بعـــدیمـــا بعـــد أعلنــوا إســـالمهم فیمـــا العربیــة والـــذین ف

، وســب النبــي محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم وشــعائرهاإلســالم عــن طریــق االســتخفاف باإلســالم 

؛ ألن ن بقــتلهم، والتــي أرادوا مــن خاللهــا أن یقــوم المســلمو غیرهــا مــن األشــیاء التــي قــاموا بهــاو 

، وعلـى أثـر ذلـك لیـه وسـلم القتـلوالنبـي صـلى اهللا ععقوبة مـن یتطـاول علـى شـعائر المسـلمین 

  .)٩٩(یقل اهتمامهم بالعربیة والتوجه إلیها؛ بسبب ما قام به المسلمون من قتل اخوانهم

وتــزعم هــذه الفتنــة كــل مــن القســیس الفــارو وایلوخیــو ومعــه حــوالي أربعــین نفــرًا وحــاول 

ذ عقـد ، إهذا بشكل سیاسـيم ) معالجة ٨٥٢-٨٢١هـ/٢٣٨-٢٠٦األمیر عبد الرحمن الثاني (

مؤتمر كنسي ضم جمیع أساقفة ورهبان المسیحیین ورهبـانهم فـي قرطبـة برئاسـة أسـقف اشـبیلیة 

، وأصــدر غــومز بــن انطونیــانم، ومثــل األمیــر فــي هــذا االجتمــاع كاتبــه ٨٥١هـــ/٢٣٧فــي ســنة 

و مــن التســامح والحریــة فــي المجتمعــون قــرارًا اســتنكروا مــا قــام بــه هــؤالء وأنهــم یعیشــون فــي جــ

إال أن هذه الحركة انتهت بإعدام المحرض لهذه الفتنة ایلوخیو في عهد االمیر محمد ، األندلس

  . )١٠٠(م٨٥٩/ هـ٢٤٥م) سنة ٨٨٦-٨٥٢هـ/٢٧٣-٢٣٨بن عبد اهللا (

أما المولدون فقد خرج منهم الكثیر من العلماء الكبار الذین مـألوا األنـدلس علمـًا وفكـرًا 

، ومحمـد بـن مولـديبن مخلـد الـذي یرجـع أصـله  وأصبحت لهم الریادة في األندلس كالعالم بقي

عمر بن المنذر أبو الولید، وصفه ابن اآلبار بأنه (أحد أعیان شلب ونبهائها من بیت قدیم في 

وأبـو بكـر بـن القوطیـة العـالم بالعربیـة وعلومهـا والتـاریخ یرجـع أصـله إلـى ملـوك  ) ١٠١(المولدین)

وغیرهم كثیر، فضـًال عـن ذلـك أن امـراء وخلفـاء بنـي امیـة كانـت أمهـاتهم مـن أصـل  )١٠٢(القوط

 هــــ/٠٦ -١٨٠( مولــدي مثـــل االمیـــر عبــر الـــرحمن األوســـط تــدعى أمـــه حـــالوة واألمیــر الحكـــم

  . )١٠٣(م) أمه تعرف بزخرف٨٢١-٧٩٦

وممــا یــدل علــى أثــر العربیــة فــي أهــل األنــدلس وتشــربها فــیهم واعتــزازهم بهــا؛ ألنهــا لهــا 

م، بقـي أهلهــا ١٠٨٥هــ/٤٧٨الفضـل فـي تقـدمهم ووحـدتهم، أنــه بعـد سـقوط مدینـة طلیطلــة سـنة 



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٢٢٤ ( 

 

، فضــًال عــن أنهــم كــانوا مــا یقــارب ثالثمائــة عــامیتــداولون العربیــة فــي معــامالتهم الیومیــة إلــى 

  . )١٠٤(یكتبون على قبورهم كتابات عربیة والتینیة

إبــراهیم بــن ســهل اإلســرائیلي اإلشــبیلي ومــن الــذین أســلموا بســبب اللغــة العربیــة الشــاعر 

، وعلق المقري على ذلك قائًال: في هذا دلیل علـى أن یهـود تامة الذي كان ینظم الشعر بإجادة

  :)١٠٥(األندلس كانوا یشتغلون بعلم العربیة ومن شعره

  كان محّیاك له بهجــــة         حتى إذا جاءك ماحي الجمال     

  منها الضیاء اسوّد فیها الّذبال     أصبحت كالشمعة لما خبا      

وأخیـرًا یمكــن القـول إن االنــدماج الـذي حصــل بـین كــل أفـراد المجتمــع األندلسـي، یرجــع 

بالفضــل إلـــى انتشـــار اإلســـالم أوًال ثـــم اللغـــة العربیـــة التــي كـــان لهـــا الفضـــل فـــي تحقیـــق الوحـــدة 

عملهـم لـبالد وتقـدمها و الوطنیة وتعزیزها مـن خـالل عمـل الجمیـع مـن أجـل الحفـاظ علـى وحـدة ا

، وكذلك االشتراك في الدفاع عن البالد ضد أعدائها، وذلك من خالل سویة في وظائف االمارة

، إذ كــان یضــم عــددًا مــنهم كمــا هــو الحــال فــي جــیش المنصــور ياشــتراكهم فــي الجــیش األندلســ

، العـــامري الـــذي فـــي جیشـــه الكثیـــر مـــنهم، وكـــان یحـــرص علـــى رضـــائهم بتوســـیع النفقـــة علـــیهم

  .)١٠٦(ومعاملتهم بالمساواة والرفق

كمــا تــم إرســال الــبعض مــنهم فــي المهمــات الدبلوماســیة مــن أجــل تعزیــز التعــاون بــین 

-٩١٢هــــ/٣٥٠-٣٠٠األنـــدلس والـــدول المحیطـــة بهـــا كإرســـال الخلیفـــة عبـــد الـــرحمن الناصـــر(

م) طبیبــــه الخــــاص وكاتبــــه حســــداي بــــن اســــحاق (شــــبروط) إلــــى ملــــك جلیقیــــة اردون بــــن ٩٦١

 )١٠٧(اردمیر، وهذه المهمة ال یتوالها إال من كان لـه خبـرة فـي دقـائق األمـور ومـن الموثـوق بهـم

  .وغیرهم كثیر من تولى هذه المهمة

  

  

  

  

  

  



                   ن  ا  اي

  

  طة اا   ا ا أ

اد اأ  
  

) ٢٢٥ ( 

 

اا:  

                                                 

  .٤٢، من اآلیة سورة فصلت) ١(

  .٢٠١النایلة، الشواهد واالستشهاد، ص) ٢(

  .٩، من اآلیة سورة الحجر) ٣(

  .١١٨، صمصطفى، عصور االحتجاج في النحو العربي) ٤(

  .١٠ول لمجمع اللغة العربیة األردني، ص، الموسم الثقافي األمجموعة من الباحثین) ٥(

  .٢٧٥ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص) ٦(

  .٢٢٣، صالفصحى في مواجهة التحدیات) ٧(

  .٢، اآلیة یوسفسورة ) ٨(

  .٣، صالعربیة خدمة للقرآن الكریم)عنایة المسلمین باللغة ٩(

 .٢٢١، صالبالذري، فتوح البلدان )١٠(

 .٢/١٤٢، ؛ سالم، تاریخ المغرب الكبیر٥٤ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص )١١(

 .٤٢٠/ ٤ ،البلدان معجم، ؛ یاقوت الحموي١/١٩ابن عذاري، البیان المغرب، )١٢(

 .١١٦الفتح واالستقرار العربي، صطه، ؛ ٢٧٠، صابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب )١٣(

 .١/٢٥٤،المقري، نفح الطیب )١٤(

 .١٥٠ص، ، تاریخ المغرب العربيوآخرونالسامرائي  :؛ وینظر١٣ص ،لحركة الثقافیة، االكعاك )١٥(

  .٤٣ص، أفریقیاوالثقافة العربیة في  اإلسالم، محمود، ٧٨التوزري، تاریخ التربیة بتونس، ص  )١٦(

ـــد الحكـــم،) ١٧( ـــان المغـــرب١٨٤فتـــوح مصـــر، ص ابـــن عب ، ؛ الســـالوي، االستقصـــا١/٩، ؛ ابـــن عـــذارى، البی

١/٨٩.  

  .٣٢٨/ ٢٠ ،األدب فنون في األرب نهایة، ؛ النویري٤/٤٢١ ،یاقوت الحموي، معجم البلدان) ١٨(

 ابــــن؛ ٤٠الرقیــــق القیروانـــي، تـــاریخ افریقیــــة والمغـــرب، ص :وینظـــر؛  ١/٦) المـــالكي، ریـــاض النفــــوس، ١٩( 

  .٢٤/٢٣، اإلربالنویري، نهایة ؛ ١/٢٣، البیان المغربعذاري، 

  .١/٢٢، المالكي، ریاض النفوس )٢٠(

ـــرى، الطیقـــات الك) ابـــن ســـعد٢١(  علمـــاء طبقـــات، ؛ الخشـــني٩١ /١، المـــالكي، ریـــاض النفـــوس ؛٢١٠ /٧، ب

 .١٠، صإفریقیة

 .٩١ /١، ) المالكي، ریاض النفوس٢٢(

 .٩٤ /١، ؛ السالوي، االستقصا٣٨ /١، ) ابن عذارى، البیان المغرب٢٣(

 .٣٦ /١، الكي، ریاض النفوس) الم٢٤(

  .١٣١ -١٣٠ص، تعریب المغرب، دیاك أبو، ٦٧ /١، تاریخ المغرب، ) ابن عبود٢٥(

  .١٢٠ص، تاریخ افریقیة والمغرب، ) الرقیق القیرواني٢٦(
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 .٤٢ /١، بیان المغربال، ) ابن عذاري٢٧(

 .١٣ص ،الكعاك، الحركة الثقافیة؛ ١٧٨ص، اإلسالمي، المغرب موسى )٢٨(

 .١٧٩ص ،اإلسالمي، المغرب ، موسى٣٧، ٣٦ /١) ابن عذاري، البیان المغرب، ٢٩(

  .٣٤٤ص، أخرى) جوامع السیر وخمس رسائل ٣٠(

  .٢٤٠ /١ ،الرطیب األندلس غصن من الطیب نفح) ٣١(

  .٤٨ /١، المغرب، البیان يابن عذار  ؛٩٧ص، تاریخ افریقیة والمغرب، ) الرقیق القیرواني٣٢(

  .٢٣ص ،مجموعة أخبار، مؤلف مجهول؛ ٤٥ /١، ) ابن عذارى، البیان المغرب٣٣(

  .٩٤ /١، ورقات، بعبد الوها) ٣٤(

  .١٨٠، ٣٠ /١، اإلیمان) الدباغ، معالم ٣٥(

 .١٨٠ص ،؛  موسى، المغرب اإلسالمي٢٩٢ /٢) سالم، تاریخ المغرب الكبیر، ٣٦(

  .١٨٨، ٣١ /١، اإلیمان، معالم الدباغ ؛٧٩ /١المالكي، ریاض النفوس،  )٣٧(

  .٣١ /١، اإلیمان، معالم الدباغ ؛٧٧ /١) المالكي، ریاض النفوس، ٣٨(

  .٨٣ /١) المالكي، ریاض النفوس، ٣٩(

  .٨٣ /١) المالكي، ریاض النفوس، ٤٠(

  .٧٦، صإفریقیاوالثقافة العربیة في  اإلسالم، محمود ؛٦٤ /١) المالكي، ریاض النفوس، ٤١(

  .٨٠صالمغربي،  األدبتاویت،  ؛١٩٧ص، فتح العرب للمغرب، ) مؤنس٤٢(

  .٣٣صالمعلمین،  آداب) ابن سحنون، ٤٣(

  .١٠٣ص، تاریخ التربیة بتونس، ) التوزري٤٤(

تصـدرها  ، مجلـة المـؤرخ العربـي،اإلسـالمي، المعاهـد والمؤسسـات التعلیمیـة فـي العـالم ، د. نجـاح) القابسي٤٥(

  .١٧٧ص، بغداد، ١٩٨١، لسنة ١٩، العدد العامة التحاد المؤرخین العرب األمانة

  .٣٨-٣٧ص المعلمین، آداب، ) ابن سحنون٤٦(

  .١/١٥١، اإلیمان، معالم الدباغ )٤٧(

  .١/٩٤، ، ورقاتبعبد الوها )٤٨(

، ١٨٠ /١، اإلیمـــان، معـــالم ؛ الـــدباغ٩٩ /١؛ المـــالكي، ریـــاض النفـــوس، ٨٦ص ،العـــرب، طبقـــات أبـــو) ٤٩(

١٨٤. 

 .٦٤ /١، ؛ المالكي، ریاض النفوس٨٦ص ،العرب، طبقات أبو) ٥٠(

  .١٠٢/ ٢ ،تاریخال ،المصري یونس ابن ؛٥٩صالمعلمین،  آداب، ابن سحنون )٥١(

  .١٩٩ /١، اإلیمان، معالم الدباغ )٥٢(

  .٧٠ /١، ریاض النفوس، ) المالكي٥٣(

  .٧٠ /١، ریاض النفوس، المالكي )٥٤(
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  .١٩١ /١، اإلیمان، معالم الدباغ ؛٨٥ص، طبقات علماء افریقیة ،العرب أبو) ٥٥(

 ،اإلیمــــانمعــــالم  ؛١٠٦ /١، لمــــالكي، ریــــاض النفــــوس؛ ا٨٥ص، العــــرب، طبقــــات علمــــاء افریقیــــة أبــــو) ٥٦(

١/١٩١. 

 .١٩٨ /١،اإلیمان، معالم ؛ الدباغ٧٢ /١؛ المالكي، ریاض النفوس، ٢٠ص، العرب، طبقات أبو) ٥٧(

 .٣٠٣ /٣قرطبة وعلماء افریقیة، ، قضاة  الخشني )٥٨(

 .٤١٣ /٧، اإلسالم، تاریخ الذهبي )٥٩(

 .١٩٨ /١،اإلیمان، معالم الدباغ ؛٧٢ /١) المالكي، ریاض النفوس، ٦٠(

 ؛٩٩ /١ض النفـوس، ، ریـا؛ المـالكي٨٦ص، العـرب، طبقـات ؛ أبـو٧/٥١١، ابن سعد، الطبقات الكبـرى )٦١(

 .١٨٤، ١٨٠ /١، اإلیمان، معالم الدباغ

الــــدباغ، معــــالم  ؛٨٧صالعــــرب، طبقــــات علمــــاء افریقیــــة،  أبــــو، ٩٢المعلمــــین، ص آدابابــــن ســــحنون،  )٦٢(

  .١٩٢؛ زیتون، القیروان ودورها الحضاري، ص١٨٠ /١، اإلیمان

 .١٠٠ /١، فوس، ریاض الن؛ المالكي٨٦ص ،العرب، طبقات أبو) ٦٣(

 .١٨٠ /١،اإلیمان، معالم الدباغ؛ ١٠١ /١، ؛ المالكي، ریاض النفوس٨٦ص ،العرب، طبقات أبو) ٦٤(

ــــن )٦٥( ــــاریخالمصــــري، ال یــــونس اب ــــوس،؛ ٨٨ص ،ت ــــدباغ٧٥ /١المــــالكي، ریــــاض النف ، اإلیمــــان، معــــالم ؛ ال

١/٢٠٥  

 .٤٥٧ /١ ،والمختلف المؤتلف، قطني دارال ؛٨٨ص ،تاریخالمصري، ال یونس ابن )٦٦(

 .٢٠٢ /١، اإلیمان، معالم ؛ الدباغ٧٥ /١) المالكي، ریاض النفوس،٦٧(

  .٢٠٩ /١، اإلیمان، معالم الدباغ ؛٨٤صالعرب، طبقات علماء افریقیة،  أبو) ٦٨(

 .١٨٤ /١، اإلیمان، معالم ؛ الدباغ٦٦ /١) المالكي، ریاض النفوس،٦٩(

  .٢١١ /١، اإلیمان، الدباغ، معالم ٧٤ /١النفوس،  ، ریاض) المالكي٧٠(

 بـنعند، ا موهب بن حيیقال له  (، ٢١٣ /١، اإلیمان، معالم الدباغ؛ ٣٤ /٨ ،الكبیر التاریخ، البخاري) ٧١(

  .٢٧٦ /٣ ،والتعدیل الجرح، حاتم أبي

  .١٠٦ /٢ ،تاریخال ،المصري یونس ابن ؛٧٦ /١، ریاض النفوس، ) المالكي٧٢(

  .٥٧ /١، اإلیمان لدباغ ، معالم ا ؛ ٥٠، تاریخ أفریقیا ، ص يالرقیق القیروان) ٧٣(

  .١٣٦، الفتح واالستقرار، صطه ؛١/٣٥، ریاض النفوس، ) المالكي٧٤(

  . ٥٧ /١، اإلیمان، معالم لدباغا ؛٥٠، تاریخ أفریقیا، صيالرقیق القیروان) ٧٥(

  .١٣٨ -١٣٥، صبشیر، الیهود في المغرب) ٧٦(

 ١٤ومـا بعـدها؛ مؤلـف مجهـول، فـتح األنـدلس، ص ٣٠للمزید ینظر: ابن القوطیـة، افتتـاح األنـدلس، ص )٧٧(

 .وما بعدها

  .١٤وآخرون، تاریخ العرب، صالسامرائي ) ٧٨(
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  .٢٠مؤلف مجهول، أخبار مجموعة، ص) ٧٩(

 .٨٥لمغرب ومصر، ص، فتوح ام؛ ابن عبد الحك٢٤ /٢ابن عذاري، البیان المغرب،  )٨٠(

 .١٢٨ص ،، تاریخ المسلمینز؛ سید عبد العزی١٦ -١٥ابن حیان، المقتبس، ص )٨١(

  .٢٤اإلسالم في اسبانیا، ص؛ عبد البدیع، ٣٠٢الحجي، التاریخ األندلسي، ص) ٨٢(

  .٧٥ص ،األندلس جزیرة صفة، الحمیري )٨٣(

  . ٣١٧ ،٢٨، صالروض المعطار في خبر األقطار، الحمیري) ٨٤(

  .١٤؛ المراكشي، المعجب، ص١٢٥ /١ابن الفرضي، تاریخ علماء األندلس،) ٨٥(

  .٢٣٧ /١؛ المقري، نفح الطیب،٤٩ -٤٤مؤلف مجهول، أخبار مجموعة، ص) ٨٦(

  .٦٣القوطیة، افتتاح األندلس، صابن ) ٨٧(

  .١٢، ص؛ مؤلف مجهول، أخبار مجموعة٤العذري، نصوص من األندلس، ص) ٨٨(

  .٨ /٢ ،ابن الخطیب الغرناطي، أعمال األعالم) ٨٩(

 .٧٤١/ ١ العبر، )٩٠(

  .٦٩٥ /٢ق ١، جعنان، دولة اإلسالم )٩١(

  .١٤٢المقتبس، ص) ٩٢(

  .١٢٣، صالسامرائي، تاریخ العرب) ٩٣(

  .١٢٣ص ،؛ السامرائي، تاریخ العرب٢٨٠العتبي، تاریخ المغرب واألندلس، ص )٩٤(

  .١١٤تاریخ االجتماعي للمغرب واألندلس، ص، مباحث في البوتشیش) ٩٥(

  .٦٧المغرب في الدراسات االستشراقیة، ص ،مجوعة باحثین) ٩٦(

  .٤٨٦بالنثیا، تاریخ الفكر، ص) ٩٧(

  .٢٠٨ /٢ ،المسلمون في األندلس) ٩٨(

  .٢١٣، طقوش، تاریخ المسلمین، ص٢٦٩ /١ ،عنان، دولة اإلسالم) ٩٩(

  .٢١٤خ المسلمین، ص، تاریطقوش) ١٠٠(

 .٢٠٢/ ٢ السیراء الحلة) ١٠١(

  .٣٧٠ /٤؛ ابن خلكان، وفیات األعیان، ٣٤ابن القوطیة، تاریخ افتتاح األندلس، ص )١٠٢(

  . ١٤؛ الضبى، بغیة الملتمس، ص١٢٤مجهول، ذكر بالد، ص )١٠٣(

 .٣٦٤ /١، الحلل السندسیة، ارسالن )١٠٤(

  .٥٢٣ ،٥٢٥/ ٣ ،الرطیب األندلس غصن من الطیب نفح) ١٠٥(

  .٥٧١ /٢ق١عنان، دولة اإلسالم،) ١٠٦(

  .٢٢١ /٢ ،والمغرب األندلس أخبار في المغرب البیان ،ابن عذاري) ١٠٧(
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  واا ادر

   . م)١٢٦٠هـ/ ٦٥٨(ت  بن أبي بكر القضاعي عبد اهللابن اآلبار، أبو عبد اهللا محمد بن  - ١

 م).١٩٦٣القاهرة،  ، (مط لجنة التألیف والترجمة والنشر،١الحلة السیراء، تحقیق: د. حسین مؤنس، ط  

  .م)٨٩٢/ هـ٢٧٩أحمد بن یحیى بن جابر بن داود (ت  البالذري، - ٢

 ١٩٨٨، (دار ومكتبة الهالل، بیروت ،فتوح البلدان.(  

  .م)٩٣٨ هـ/٣٢٧(ت  إدریسابن أبي حاتم، محمد بن  - ٣

  ،م).١٩٥٢دار الكتب العلمیة، بیروت، (الجرح والتعدیل  

  م).١٠٦٣ هـ/٤٥٦ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید (ت  - ٤

 .دار المعارف، مصر، األسدإحسان عباس وناصر الدین  جوامع السیر وخمس رسائل أخرى، تحقیق: د) ،

  بال. ت).

  م).١٠٧٦ هـ/٤٦٩ابن حیان، حیان بن خلف بن حسین (ت  - ٥

  ،١٩٧٣المقتبس في أنباء أهل األندلس، تحقیق: محمود علي مكي، ( دار الكتاب العربي، بیروت.(  

  .م)١٣٣١ هـ/٧٣٢الحمیري، محمد بن عبد المنعم (ت  - ٦

  ١٩٨٠، (دار السراج، بیروت، ٢عباس، ط إحسان، تحقیق: د. األقطارالروض المعطار في خبر.(  

   .م)٩٧١ هـ/٣٦١ث بن أسد (ت الخشني، أبو عبد اهللا محمد بن حار  - ٧

 مكتبـة المثنـى، بغـداد،  ،السـید عـزت العطـار الحسـیني :قضاة قرطبة وعلماء افریقیة، ُعني بنشـره وصـححه)

  بال. ت).

  .م)١٣٧٤هـ/ ٧٧٦السلماني (ت  عبد اهللابن الخطیب، لسان الدین بن محمد بن  - ٨

  ومــا یتعلــق بــذلك مــن الكــالم، تحقیــق: د. ســید  اإلســالممــن ملــوك  اإلســالمأعمــال األعــالم فــیمن بویــع قبــل

  ).٢٠٠٣ ، (دار الكتب العلمیة، بیروت،١كسروي حسن، ط

  .م)١٤٠٥هـ/ ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت  - ٩

  األكبـــرالعـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان  أیـــامالعبـــر ودیـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي ،

  م).١٩٧١) و(مؤسسة االعلمي للمطبوعات، لبنان، ١٩٥٧(المطبعة الباسلیة، بیروت، 

  .م)١٢٨٣ هـ/٦٨١ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت -١٠

   .١٩٦٨ط، بیروت،  عباس، (ال. إحسانوفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: د.(  

  .م)١٢٩٦ هـ/٦٩٦(ت  االسیدي األنصاريالدباغ، أبو زید عبد الرحمن بن محمد  -١١

  هـــ)، تصــحیح ٨٣٩(ت  ابــن نــاجي التنــوخي :القیــروان، أكملــه وعلــق علیــه أهــلمعــالم اإلیمــان فــي معرفــة

 ).١٩٦٨، (مط السنة المحمدیة، مصر، ٢وتعلیق: ابراهیم شبوح، ط

  .م)١٣٤٧ هـ/٧٤٨الذهبي، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان (ت  -١٢
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  دار الكتـاب العربـي، ، (٢، تحقیق: د.عمر عبد السـالم تـدمري، طواألعالمتاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر

 ).١٩٩٣، بیروت

  م).١٠٢٦ هـ/٤١٧الرقیق القیرواني، أبو إسحاق بن ابراهیم بن القاسم (ت -١٣

 ١٩٦٧المنجي الكعبي، (مط الوسط، تونس،  :تاریخ أفریقیة والمغرب، تحقیق وتقدیم.( 

   .م)٨٦٩ هـ/٢٥٦ي (ت ابن سحنون، أبو عبد اهللا محمد التنوخ -١٤

 ١٩٧١، (مط المنار، تونس، ٢كتاب آداب المعلمین، تحقیق: حسن حسني عبد الوهاب، ط.( 

  .م)٨٤٢ هـ/٢٣٠ابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن منیع البصري (ت  -١٥

  ،١٩٦٠الطبقات الكبرى، دار صادر، بیروت، (دار صادر، بیروت.(  

   .م)١٨٩٧ هـ/١٣١٥(ت حمد بن خالد الناصري أالسالوي، أبو العباس  -١٦

  ت، (المطبعة البهیة، مصر، بالاألقصىاالستقصا ألخبار دول المغرب ..(  

  .م)٨٧٠ هـ/٢٥٧ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا (ت  -١٧

  ،١٩٦٤فتوح افریقیة واألندلس، تحقیق: عبد اهللا أنیس الطباع، (دار الكتاب اللبناني، بیروت.(  

  ).١٩٦، تحقیق: عبد المنعم عامر، (لجنة البیان العربي، القاهرة، فتوح مصر والمغرب -١٨

  .م)١٣١٢ هـ/٧١٢(كان حیًا سنة  حمد بن محمد المراكشيأابن عذاري، أبو العباس  -١٩

  والمغـــرب، تحقیـــق: ج. س كـــوالن و ِإ. لیفـــي بروفنســـال، ال . ط (دار  األنـــدلس أخبـــارالبیـــان المغـــرب فـــي

  ت). الثقافة، بیروت، بال.

 .م)١٠٨٥ هـ/٤٧٨العذري، أحمد بن عمر بن أنس (ت -٢٠

  ترصیع األخبار وتنویع اآلثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع البلدان، تحقیق: عبـد العزیـز

  ).١٩٦٥ ، مدرید،اإلسالمیةاالهواني، (مطبعة معهد الدراسات 

  .م)٩٤٤ هـ/٣٣٣حمد بن تمیم القیرواني (ت أأبو العرب، محمد بن  -٢١

  طبقــات علمــاء افریقیــة وتــونس، تحقیـــق: علــي الشــابي ونعــیم حســـن الیــافي، (المطبعــة الرســمیة للجمهوریـــة

 ). ١٩٦٨، التونسیة، تونس

  .م)١٠١٢ هـ/٤٠٣زدي (ت ابن الفرضي، أبو عبد اهللا بن محمد بن یوسف األ -٢٢

 مطبعـة ٢حسـیني، طالعلمـاء والـرواة للعلـم باألنـدلس، عنـي بنشـره وصـححه: السـید عـزت العطـار ال تاریخ) ،

  .)١٩٨٨القاهرة،  ،المدني

 .م)١٠٠٤ هـ/٣٩٥، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني (ت ابن فارس -٢٣

 م)١٩٩٠فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، (مطبعة المؤید، القاهرة ، الصاحبي في.  

  .م)٩٧٧ هـ/٣٦٧، أبو بكر محمد بن عمر (ت ابن القوطیة -٢٤

 ١٩٥٨أنیس الطباع، ال. ط، (بیروت،  عبد اهللا: تاریخ افتتاح األندلس، تحقیق(.  

  .م)١٠٦١ هـ/٤٥٣ت بعد عبد اهللا بن أبي عبد اهللا محمد (، أبو بكر المالكي -٢٥
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 یر من أخبـارهم وفضـائلهم ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وافریقیة وزهادهم وعبادهم ونساكهم وس

  .)١٩٥١المصریة، لنهضة ، (مكتبة ا١، طوأوصافهم، تحقیق: د. حسین مؤنس

  .م)١٢٤٩ هـ/٦٤٧بن علي التمیمي (ت  دعبد الواح، محي الدین المراكشي -٢٦

 عید العریـان ومحمـد العربـي محمـد سـ :، ضبطه وصححه وعلق حواشیهالمعجب في تلخیص أخبار المغرب

  .)١٩٦٧، (مطبعة االستقامة، القاهرة، ١العلمي، ط

  م).١٦٣١ هـ/١٠٤١ت التلمساني (، أحمد بن محمد المقري -٢٧

  ،نفــح الطیــب مــن غصــن األنــدلس الرطیــب، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، (دار الكتــاب العربــي

  .لبنان، بال. ت)

  .من القرن الرابع الهجري) األولمؤلف مجهول (ت في النصف  -٢٨

  لحــروب الواقعــة فیمــا بیــنهم، تحقیــق: إبــراهیم رحمهــم اهللا وا أمرائهــاوذكــر  األنــدلسأخبــار مجموعــة فــي فــتح

  .)١٩٨٩تاب المصري ودار الكتاب اللبناني، القاهرة وبیروت، ، (دار الك٢االیباري، ط

  .مؤلف مجهول -٢٩

 ١٩٨٣ ،ذكر بالد األندلس، تحقیق: لویس مولینا، (بال م، مدرید(.  

  .م)١٣٣٢ هـ/٧٣٣ت ( بعبد الوهاحمد بن أ، شهاب الدین النویري -٣٠

  هـ)١٤٢٣، ، القاهرةدار الكتب والوثائق القومیة، (١، ط األدبنهایة اإلرب في فنون.  

   .م)١٢٢٨ هـ/٦٢٦، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي (ت یاقوت الحموي -٣١

 ١٩٩٥، (دار صادر، بیروت، ٢، طمعجم البلدان(.  

  .)م٩٥٨ هـ/٣٤٧، عبد الرحمن بن أحمد بن یونس الصدفي (ت ابن یونس -٣٢

 ١٤٢١،التاریخ، (دار الكتب العلمیة، بیروت(.  

  .ارسالن، األمیر شكیب -٣٣

  (دار مكتبة الحیاة، بیروت، بال).األندلسیة واآلثار األخبارالحلل السندسیة في ،  

  .بالنثیا، انخل جنثالث -٣٤

 .(مكتبة الثقافة الدینیة، بال ت) ،تاریخ الفكر األندلسي، ترجمة: حسین مؤنس  

  .عبد الرحمنبشیر،  -٣٥

  عــــین للدراســــات والبحــــوث االجتماعیــــة ١م، ط١٠٧٠-٦٤٢ هـــــ/٤٦٣-٢٢الیهــــود فــــي المغــــرب العربــــي) ،

  ، القاهرة، بال ت).واإلنسانیة

  .تاویت، محمد وعفیفي، الصادق محمد -٣٦

 ١٩٦٠، (دار الكتاب اللبناني للطباعة، بیروت، ١األدب المغربي، ط .( 

  .التوزري، إبراهیم العبیدي -٣٧

  بیة بتونس، (الشركة التونسیة للتوزیع، بال. ت).تاریخ التر  
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   .الحجي، عبد الرحمن علي -٣٨

  ٢٠١٠ ، (دار القلم، دمشق،٧التاریخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة، ط.(  

  .دوزي، رینهرت -٣٩

 .١٩٦٣حسن حبشي، (دار المعارف، القاهرة،  تاریخ مسلمي اسبانیا، ترجمة: د.(  

  .زالعزیعبد سالم، د. السید  -٤٠

  ،١٩٨١تاریخ المغرب الكبیر، دار النهضة العربیة للطباعة، (بیروت.(  

  .السامرائي، خلیل ابراهیم، طه، عبد الواحد ذنون، مطلوب، ناطق صالح -٤١

 ٢٠٠٠ ، (دار الكتاب الجدیدة، بیروت،١تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس، ط.(  

  .طه، د. عبد الواحد ذنون -٤٢

  ١٩٨٢اإلسالمي في شمال أفریقیا واألندلس، (دار الرشید، بغداد، الفتح واالستقرار العربي.(  

 العاید، سلیمان بن إبراهیم بن محمد -٤٣

  عنایة المسلمین باللغة العربیة خدمة للقرآن الكریم، (مجمع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـریف، المدینـة

 ، بال ت).المنورة

  .عبد الوهاب، حسن حسني -٤٤

  ١٩٦٥بافریقیة التونسیة، (مطبعة المنار، تونس، ورقات عن الحضارة العربیة.(  

   .ابن عبود، محمد بن عبد السالم -٤٥

 م).١٩٥٧، (دار الطباعة المغربیة، تطوان، ٢تاریخ المغرب، ط  

  .العتبي، د. محمد سعید رضا والعامري، محمد بشیر حسن -٤٦

  ٢٠٠٢ بغداد، الترجمة،تاریخ المغرب واألندلس في العصر اإلسالمي،(الدار الجامعیة للطباعة والنشر و(.  

   .عنان، محمد عبد اهللا -٤٧

 ،١٩٩٧ دولة اإلسالم في األندلس، (مطبعة المدني، القاهرة.(  

  .محمود، د. حسن احمد -٤٨

 م).٢٠٠١، (دار الفكر العربي، مصر، ٤اإلسالم والثقافة العربیة في افریقیا، ط  

  .مجموعة من الباحثین -٤٩

  ١٩٩٣المملكة المغربیة، مراكش، ادیمیةأكالمغرب في الدراسات االستشراقیة (مطبوعات.(  

  .مجموعة من الباحثین -٥٠

  ،١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣الموسم الثقافي األول لمجمع اللغة العربیة األردني، (عمان.( 

   .مصطفى، محمد ابراهیم -٥١

 ،م).١٩٧٤ عصور االحتجاج في النحو العربي، (كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة  

   .مكتبي، نذیر محمد -٥٢



                   ن  ا  اي

  

  طة اا   ا ا أ

اد اأ  
  

) ٢٣٣ ( 

 

                                                                                                                                        

  م)١٩٩١ هـ/١٤١٢اإلسالمیة، بیروت،  ، (دار البشائر١مواجهة التحدیات، طالفصحى في  

  .موسى، لقبال -٥٣

 مطبعــة البعــث، الجزائــر، ١المغــرب اإلســالمي منــذ بنــاء معســكر القــرن حتــى انتهــاء ثــورات الخــوارج، ط) ،

١٩٦٩.(  

  .مؤنس، د. حسین -٥٤

  ،١٩٤٧فتح العرب للمغرب، (مطبعة مصر، القاهرة.(  

   .الجبار علوان د.عبد النایلة، -٥٥

 م).١٩٧٦، (طبعة الزهراء، بغداد ١الشواهد واالستشهاد في النحو، ط  

  .أبو دیاك، د. صالح محمد فیاض -٥٦

  السـنة ٣٠تعریب المغرب إبان الفتوحـات اإلسـالمیة إلـى نهایـة بنـي األغلـب، مجلـة المـؤرخ العربـي، العـدد ،

 .١٩٨٦، بغداد، ١٢

  .القابسي، د. نجاح -٥٧

  التعلیمیــة فــي العــالم اإلســالمي، مجلــة المــؤرخ العربــي، تصــدرها األمانــة العامــة التحــاد المعاهــد والمؤسســات

  .١٩٨١، بغداد، ١٩المؤرخین العرب، العدد 

 

  


