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 اإلنسانيت

 تربيت األنبار هذيريت

 املستخلص
لمعمماء والفقياء والمفكرين في االندلس دور كبير في الدعوة لموحدة ولم شعث كان 

، وقد أىل االندلس، تجمت في سعييم لمدعوة الى الوحدة لمواجية االخطار المحدقة باالندلس
تزعم حركة الدعوة الى الوحدة باالندلس القاضي ابو الوليد الباجي، بدعوة من المتوكل بن 

م( صاحب بطميوس ليطوف عمى حواضر االندلس، 1491ــ 1469ىـ/ 484ــ 464االفطس )
لتوحيد الكممة ومدافعة العدو، ولكن ميمة القاضي أبو الوليد الباجي لم تتكمل بالنجاح بسبب 

اء، وانييار مقومات الدولة لم يتخاذل الشعب، عندئذ كتب المتوكل الى االمير ضعف االمر 
يوسف بن تاشفين يصور لو محنة االندلس ويستنصره. لم يكن القاضي ابو الوليد الباجي 
الوحيد الذي دعا الى الوحدة بل اشترك عددا كبيرا من العمماء واالعيان الذين قاموا بذلك 

وال وتمك الصيحات فإن أغمب مموك الطوائف بقوا في غييم سائرين الجيد، لكن مع ىذه االح
/  ھ478ففوتوا فرصة االلتأم فحمت بيم المصيبة ووقعت الكارثة بسقوط طميطمة في سنة ) 

 م(.1485
The Role of Scientists in Andalusia in the unification of the country in 

the fifth century AH 
Abstract 

Scholars, legitimists, and thinkers had their priming role in a drive to 
reunite Andalusia and settle disputes among opponents.   They staged an ethical 
drive to fortify an encountering band to stop aggression and demolish vicious 
threats upon Andalusia. Abu Al-Waleed Al-Bajji, the judge, had headed a 
campaign all around Andalusia for Al-Mutawkil bin Aftass of Bitliyus (460-484 
AH/1069-1091 AD) touring the city states calling for unification and disputes 
settlement and to form a barrage to encounter enemies.  His mission, however, 
was a failure obliterated by the weakness of the princes concerned, the collapse 
of the state affinities and people indifference.  Mostly, they were for assenting the 
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arrogant Christian powers, instead. Hence, Al-Mutawkil messaged Sultan Yusuf 
bin Tashfin on Andalusia ordeal asking for help. In essence, it was not only for 
Judge Al-Bajji to call for unification.  Others tried their best to persuade the kings 
of the Petty States (states of the Tawa'if) to accept their quest; but they, the 
kings,  went on their arbitrariness and autocracy refuting such calls for unification 
ending in the Andalusia plight and catastrophe.    

 املقذهت 
اكتسب العمماء والفقياء مع مرور الوقت سمطة فعمية بالمغرب واالندلس وىذا يرجع 

عاتيم، واىتماميم الفعمي بشؤون الرعية سواء في الى الدور الذي اضطمعوا بو داخل مجتم
مجال العبادات أو المعامالت أو العمم أو التدريس بشكل عام أو في مجاالت الفقو والتعميم، 
ومن خالل إشرافيم عمى الخطط الدينية بوجو خاص، ألنيم أعرف بأمور الرعية وطبقاتيا، 

االندلسي، إال أنو في وسط ىذه الفترة  وقد حافظ أغمب الفقياء والعمماء عمى وحدة المجتمع
، الذي شغل من حياة األمة األندلسية نحو ثمانين لحالكة من تاريخ االندلس السياسيالمظممة ا

عاما، أذ كان عصر الطوائف عصر تفكك وانحالل سياسي واجتماعي شامل، حيث كانت 
لى عصبة األسرة الق وية ذات العصبية، فمم  دول الطوائف أقرب منيا إلى وحدات اإلقطاع، وا 

تكن بيا حكومات منظمة بالمعنى الصحيح، تكون ميمتيا األساسية، أن تعمل لخير الشعب 
نما كانت بيا أسر أو زعا ، تعمل قبل كل شي لمصمحتيا الخاصة، وكان ماتورخائو، وا 

الشعب في ظل ىذه األسرأو الزعامات، الحساب لو، وليس عميو إال أن يخضع لما يفرض 
، فيتألمون لما اصاب المجتمع من وكان الفقياء والمفكرون يشاىدون ىذه الفرقة الداىمة عميو.

انحالل ويصورون ىذه الحالة المفجعة باسموب مفعم بااللم والحسرة. فقد كتبوا الى االمراء 
يدعونيم الى الوحدة، وتاليف القموب لمواجية ذلك العدو الذي استشرى داؤه؛ فمم يستجب ليم 

الندلس في االوضاع مستجيب، اال ان جيودىم لم تذىب سدى، فقد اخذوا يزىدون اىل ا
 القائمة عمى الفساد، ويييئون العقول لقبول تحول جديد في تاريخ البالد. 

 القاضي أبى الىليذ الباجي يف ترسيخ هفهىم الىحذة  أوال: دور
كان الفقياء والمفكرون يشاىدون الفرقة الداىمة في بالدىم، فيتألمون لما اصاب 

فكتبوا الى  ،المفجعة باسموب مفعم بااللم والحسرةالمجتمع من انحالل ويصورون ىذه الحالة 
ليف القموب لمواجية ذلك العدو الذي استشرى داؤه؛ فمم أاالمراء يدعونيم الى الوحدة، وت
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يستجب ليم مستجيب، اال ان جيودىم لم تذىب سدى، فقد اخذوا يزىدون اىل االندلس في 
 .(1)حول جديد في تاريخ االندلساالوضاع القائمة عمى الفساد، ويييئون العقول لقبول ت

المحدقة  ومن الفقياء الذين تزعموا حركــة الدعوة لموحدة ولم الشعث لمواجية االخطار
ىـ( 484ـ 464بأشارة من المتوكــــل بن األفطس ) (2)باالندلس القاضي ابو الوليد الباجي

كممة ومدافعة صاحب بطميوس ليطوف عمى حواضر االندلس يدعوا الى لم الشعث وتوحيد ال
، ، ولكن ميمــــة القاضي لم تتكمل بالنجاح بسبب ضعف االمراء وانييار مقومات الدولة(3)العدو

عندئذ كتب المتوكل الى االمير يوسف بن تاشفين يصور لو محنة االندلس ويستنصره، 
 .(4)والظاىر ان المتوكل وجو صريخو المير المسممين يوسف بن تاشفين قبل سقوط طميطمة

ويبدو أن عمر المتوكل حاكم بطميوس أرسل القاضي العالمة الفقيو الجميل سميمان 
ىـ(، الى حواضر االندلس، داعيا الى توحيد 474بن خمف وشيرتو أبو الوليد الباجي )ت

بقولو: ))ولما عظم عيث الطاغية أذفونش بن فردلند،  (5)الصفوف، وفي ذلك يشير ابن االبار
يقنع  بضرائب المال انتدب لمتطوف عمى أولئك الرؤساء القاضي أبو  وتطاول إلى الثغور، ولم

الوليد الباجي، يندبيم إلى لم الشعث ومدافعة العدو، ويطوف عمييم واحدا واحدا، وكميم 
  .يصغي الى وعظو((

في  وأبو الوليد الباجي فقيو كبير معروف، لو مصنفات كثيرة، تولى القضاء والتدريس
، وذلك بعد (6)لغرض الحج وطمب العمم المشرق االسالمي رحل الىو عدة مدن اندلسية، 

، (7)(444ــ  426عودتو من رحمتو من المشرق االسالمي التي استمرت ثالثة عشر عاما )
في كتابو الذخيرة في  ، يقول ابن بسام(8)ورجع الى االندلس بعمم جم حصمو مع الفقر والتعفف

))ألول قدومو رفع صوتو  عودتو من المشرق: محاسن أىل الجزيرة عن ىذه الميمة بعد
باالحتساب ومشى بين مموك أىل الجزيرة لصمة ما انبت من تمك االسباب، فقام مقام مؤمن 
أل فرعون لو صادف أسماعا واعية، بل نفخ في عظام ناخرة وعطف عمى أطالل دائرة، بيد 

حظو في التأنس والتقريب وىو أنو كمما وفد عمى ممك منيم في ظاىرأمره لقيو بالترحيب وأجزل 
في الباطن يستجيل نزعتو ويستثقل طمعتو، وما كان أفطن الفقيو رحمو اهلل بأمورىم وأعممو 

 . (9)بتدبيرىم لكنو كان يرجو حاال تثوب ومذنبا يتوب((
ل فرعون الوارد في نص ابن بسام ىذا ــ فيو الذي ذكره اهلل تعالى في آوأما مؤمن 
قال رجل مؤمن من أل فرعون يكتم إيمانو أتقتمون رجال أن يقول ربي اهلل القران الكريم: ))و 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

  (1اجمللد ) (1العدد )

 2016( آذار)

 

  (4 (  
 

ن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم  وقد جاءكم بالبيات من ربكم وأن يك كاذبا فعميو كذبو وا 
 .    (14)إن اهلل الييدي من ىو مسرف كذاب((

اف عمى يدل ىذا عمى أن القاضي أبو الوليد الباجي ىو الذي ابتدر األمر بالتطو 
مموك الطوائف، وىناك أشارة واضحة بأن أبا الوليد الباجي سفر ألكثر من ممك من ىؤالء 

))وكان لما رجع الى االندلس فشا  (11)الطوائف الى االخرين منيم، كما يذكر ذلك المقري
، واجزلت لو الصالت، فمات عن مال وافر، وترسل ، وعظم جاىوعممو، وتييأت الدنيا لو

وولي القضاء بعدة مواضع رحمو اهلل تعالى((، لقد أنفق القاضي الجميل أبو الوليد لممموك، 
الباجي جل أو كل وقتو لخدمة االسالم سواء في تدريسو، السيما الحديث النبوي الشريف، أو 
التجوال في دعوتو الى التوحد الذي لم يكن يفتر عنو حتى خالل تطوافو الواسع، بل كان 

، ومن الممالك (12)ــ مثل غيره من العمماء ــ يجعمو يدرس في كل أحوالوغرامو في التدريس 
التي زارىا القاضي الجميل أبو الوليد الباجي في غربي االندلس ـــ بعد تجوالو في شرقييا ــ 

بعض الميام وقام  فييا، المدينة التي ولد فييا لعمو تولى (مممكة بطميوس )حيث بنو االفطس
أن دعوتو لم توجو الى مموك الطوائف فحسب بل كانت موجية الى عموم بالتدريس غير بعيد 

الناس، يدعو الى ذلك في تدريسو وصالتو االخرى، وكان تولى قضاء بطميوس وغيرىا، ارتأى 
، فدعم القاضي أبو الوليد الباجي في مجيوده ــ أن يرعى ىذه القضية المتوكل ــ أما سوء الحال

و الى الجياد، فأخذت ىذه الدعوة طريقيا الرسمي بعد ذلك، وشد من عضده، فكمفو أو وجي
في ذلك فيقول: ))وكان أكثر تردد أبي الوليد بشرق االندلس ما  (13)ويذكر القاضي عياض

بين سرقسطة وبمنسية ومرسية ودانية((، كما أنو زار جزيرة ميورقة، حيث ناقش ابن حزم 
ية مددا ليست قميمة، مما قد يؤكد أن ميمتو ، كما أنو أقام في بعض المدن االندلس(14)ىناك

وما انتدب اليو نفسو لم تقتصر عمى مموك الطوائف بل كان يكمم عموم أىل االندلس خالل 
 .(15)إقرائو وتدريسو في المساجد وغيرىا

ويبدو أن القاضي الجميل أبو الوليد الباجي تولى الدعوة الى التوحد مطوفا في المدن 
تولى ميام القضاء في أكثر من مدينة واشتغل بالتدريس وعرف مكانو وذاع االندلسية، بعد أن 

باالمكان القول إن حادثة و صيتو العممي، وكان خالل توليو ىذه االمور ميتما بتمك االحداث، 
، إنيا كيذاأرت حقيقة الحال وأوجبت اليروع لمقيام بعمل م( 1463ىـ/ 456)بربشتر سنة 

لوليد الباجي وغيره، ومن الممكن أن يكون قد تولى الدعوة الى كانت محركا أخر قويا ألبي ا
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الجياد، التي أثمرت استعادة بربشتر في السنة التالية، ولعل الباجي أقام في سرقسطة ـــ مدة 
سنوات ـــ قبل ىذه االحداث أو بعدىا السيما وأن مممكة سرقسطة ـــ يحكميا بنو ىود ـــ الثغر 

  .(16)الشمالية وما يأتي من وراء البرت من ىجومات االعمى المواجو السبانيا
 ثانيا: دور العلواء يف اعادة تىحيذ االنذلس 

الشعث بل ان ىناك دعـــــا الى لم لم يكن القاضي ابو الوليد الباجي ىو الوحيــــد الذي 
ــ 422، منيم ابو الحزم جيور بن محمد بن جيور )واالعيانعـــــددا من العمماء االعالم 

؛ فأعمن بيد انو لم يفمحىـ( أحد االفاضل الداعين لموحدة منذ مالمح عصر الطوائف 435
، (17)حكميا ىـ(، وتولى ىو رئاسة حكومة قرطبة، وتولى ابناؤه بعده422سنة ) الخالفة إلغاء

في ىذا االمر محاوالت عدة، عن فتنة  ىـ(456 كما بذل العالم الفقيو ابن حزم االندلسي )ت
، ومجتمعيا المنحل، وحكوماتيا الباغية، من االقوال واالحكام ، وامرائياالطوائف ودوليا

))التمخيص لوجوه التخميص((، وىي عبارة عن ردود  الصادقة، وردت في رسالتو المعنونة
غ مجتمع الطوائف عمى بعض أسئمة في شؤون دينية وفقيية، وتتضمن ىذه االقوال ما يدم

فيو يصف فتنة الطوائف وتصرفات مموكيا، وىو قد شيد بنفسو احداث العصر،  بشدة وقسوة،
وفضائح مموك الطوائف، والبد من االشارة الى اقسى عباراتو الالذعة المؤسية في ىذه الرسـالة 

ة امورىم لبادروا لذلك العصر ومموكــــــــو فيقول: ))واهلل لو عمموا ان في عبادة الصمبان تمشي
ذه المحاوالت لم تسفر عن طائل، كما وجو النقد الالذع لمموك الطوائف ى ، لكن(18)الييا ...((

ىـ( اذ يوقع نصيبا كبيرا ليذه االحوال عمى امراء السوء 469 ليذه الحال المؤرخ ابن حيان )ت
االسالمي، مموما  في دولة الطوائف وحكاميا البشعين الجشعين، الذين انحرفـــوا عن النيج

انت ىذه النتيجــة ))االغترار باالمل واالستناد الى كف الناس لركونيم الى امثال ىؤالء االمراء،
، يصدونيم عن سواء السبيل ويمبسون الذين ىم منيم ما بين فشل ووكلامراء الفرقة اليمل، 

، (21)ىـ(463 ت) (24)، كما كان ما سطره ابو عمر بن عبد البر(19)الدليل(( عمييم وضوح
ىـ(، حول ذات النكبــة يقوي وينمي ىذا االتجــــاه، ولعل ابن 458وابنـو ابو محمد عبداهلل )ت 

، ومن (22)عبد البر اىتم بالدعوة الى جمع الشمل، خالل تنقمو وتدريسو بين مدن االندلس
 العمماء الذين خاضوا في ذلك االديب المحدث ابو حفص عمر بن حسن اليوزني )ت

، ابا الوليد الباجيىـ( من اىل اشبيمية لقي اليوزني أثناء سكناه بشرقي االندلـس القاضي 464
سنة  ، بعـد نكبة بربشتر(23)ىـ(461ـ 433عباد المعتضد ) ىو الذي كتب الى أبي عمرو
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، لكن المعتضد باهلل عباد بن محمد قتمو ظمما  ـ رسالة يحثو عمى الجيادم(1463ىـ/ 456)
 .(24)بقصره

ل إشبيمية في ــــــــالمعالي إدريس بن يحيى بن يوسف، من اى وكما تجول الواعظ اب
 ابياتا منيا: ة القاضي من بمنسـيةـالبالد يعــظ الناس ويذكرىم، اذ سمع ينشد في مسجد رحب

 أنا في الغربة ابكي
 لم أكن يوم خروجي
 عجــبا لي ولتركي

 

 
 ما بكت عين غريب
 من بالدي بمصيب

 .(25)فيو حبيبي وطـنـــا
 

ىـ( من اىل 454 بكر محمد بن احمد بن محمد بن اسحاق )نحو وكما تطوع اب
قرطبة في ازالة خالفات بين مموك الطوائف، وكانت لو مكانة وحظوة بينيم، وسعى بينيم 

، وقد تكون مشاركة في ىذا الميدان لمفقيو الزاىد (26)يجمع كممتيم فيو من بيت وزارة وجاللة
لقاضي ابا ىـ( الذي صحب ا524 ابن ابي رندقة ابي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي )ت

، وأخرون ممكن انيم خاضوا ىذا الميدان، عمى أي أطار، أمثال (27)الوليد الباجي بسرقسطة
، وىو ىـ( قاضي الجماعة بقرطبة524 القاضي الفقيو ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد )ت

ىـ(، وكان الجد من اىل الرياسة 595 ابن رشد االكبر والجد البن رشد االصغر الفيمسوف )ت
في العمم والبراعة والفيم مع الدين والفضل والوقار والحمم والسمت واليدي الصالح وكان الناس 

أغمب مموك الطوائف بقوا في ، لكن مع ىذه االحوال وتمك الصيحات فإن (28)يمجأون اليــــو
  .(29)ووقعت الكارثةغييم سادرين ففوتوا فرصة االلتأم وحمت بيم المصيبة 

كذلك اننا نجـد في كالم ابن العربي لالمام الغزالي، انو لم يكن راضيا عن االوضاع 
في االندلس، قبل دخول المرابطين فيقول: ))وقد كانت جزيرة االندلس قد تممكيا من تاريخ 

بتدأ الفتنة سنة اربعمائة عدة ثوار، تسوروا عمى البالد، فضعف اىميا عن مدافعتيم، وتمقبوا ا
بالقاب الخمفاء، وخطبوا النفسيم، وضربوا النقود باسمائيم، واثاروا الفتنة بينيم لرغبة كل واحد 

طمقاء في مينم، في االستيالء عمى صاحبو، ولستتابوا الفســـــــــاق من األرقاء، والصنائع ال
محاربة بعضيم بعضا، واستنجدوا بالنصارى، عندما اعتقد كل واحد منيم انو احق من 

  .(34)صاحبو((
أفاق مموك الطوائف من غفمتيم بعد فوات االوان، وادركوا ان مصيرىم الى بوار،  لقد

اذا ىم ساروا في طريق الضالل الذين كانوا سائرين فيو السيما وقد تحولت مممكة قشتالة 



 فاروق عبدالرزاق حسني االلوسي. د.أ

 

يف  توحيد البالددور العلماء يف االندلس يف 

 ابراهيم كروم العبدليم.م. ناظم  القرن اخلامس اهلجري

 

) 7 ) 
 

وليون بعد استيالئيا عمى طميطمة، الى اكبر دولة في شبو الجزيرة، فقد اصبح حجميا ثالث 
مرات حجميا االول، وانحــدرت قواتيــا الى الجنوب واستولت عمى معظم بالد حوض الوادي، 

، قد انفــرد ببمنسية وحاصرىا (31)ودخمت قواتو قورية واالشبونة وشنترين، وكان السيد القمبيطور
ارا مريرا حتى استولى عمييــــــا، وتحركت مممكة اراغون واخذت تتقدم في اراضي امارة حص

سرقسطة أي الثغر االندلسي االعمى وحالفت كونتية قطمونية وعاصمتيا برشمونة واستولت 
عمى طركونة ثم طولوشة واخذ الفونسو السادس يتأىب لالستيالء عمى بطميوس وأشبيمية، ولم 

    .(32)اوات التي يؤدييا اليو امراؤىايعد يقنع باالت
وفي ىذا االثناء ادرك ابن عباد ان العالقات بينو وبين الفونسوا قد وصمت الى طريق 

تضحت تماما، وان ىذه النوايا لن تقتصر اوان النوايا التوسعية لمفونسوا السادس قد مسدود 
لحمم النصارى في طرد  عمى ما يممكو ابن عباد، بل سيشمل كل ارجاء االندلس، تحقيقا

العرب نيائيا من االندلس، ولذا فقد رأى المعتمد بن عباد ضرورة االستعانة بأقرب واكبر قوة 
اسالمية مجاىدة وىي القوة المرابطية الفتية التي تمكنت من الظيور حديثا في المغرب 

تاشفين، االقصى، فشاور ابن عباد خاصتو ووجوه دولتو في االستنجاد باالمير يوسف بن 
ولكنيم حذروه وأشاروا عميو بمداراة الفونسوا السادس وعقد السمم معو عمى ما يشتييو من 

يجتمعان في غمد واحد، فأجابيم بكممتو المشيورة  شروط، وقالوا لو: ))الممك عقيم والسيفان ال
ثم اختمى بابنو الرشيــــــد  ،(33)التي عدت من االمثال: ))رعي الجمال خير من رعي الخنازير((

وذكر لو المبررات التي حممتو عمى ان يقدم عمى ىذه الخطوة الجريئة، وىي ضعف دول  
الطوائف الى حد استحالة صمودىم وتيديد الفونسوا السادس ليم بعد ان أستولى عمى طميطمة 

أبت أتدخل عمينا  وزحف الى إشبيمية، غير ان ابنو الرشيد اعترض عمى رأي والده وقال لو: يا
في اندلسنا من يسمبنا ممكنا ويبدد شممنا، فقال: أي بني واهلل اليسمع عني أبدا أني أعدت 
االندلس دار كفر وال تركتيا لمنصارى، فتقوم عمي المعنة في منابر االسالم مثل ما قامت عمى 

وفيو خير  ليذا االا غيري، فقال الرشيد: يا أبت أفعل ما أمرك اهلل، فقال: أن اهلل لم يميمني 
 .(34)وصالح لنا ولكافة المسممين

 بعد ذلك عقد المعتمد اجتماعا مع أشياخ قرطبة وفقيائيا لدراسة الموقف في االندلس،
افريقية من عرب  عرض عمييم فيو اقتراحو باستدعاء المرابطين، فرأى ىؤالء الشيوخ اســتدعاء

وقال ليم: ))اذا ، بقرطبة رفض ىذه الفكر بني ىالل، ولكن عبداهلل بن أدىم قاضي الجماعة
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والمرابطون ، وصموا الينا يخربون بالدنا كما فعموا بأفريقية، ويتركون الفرنج، ويبدءون بكم
الينا((، فوافقوا ابن ادىم عمى رأيو وطمبوا منو أن يكاتب االمير يوسف بن  أصمح منيم وأقرب
فد الى مراكش لمقابمة االمير يوسف بن . فتم ارسال و (35)الى االندلس تاشفين في العبور

، وابي جعفر القميعي قاضي ابي اسحاق بن مقانا قاضي بطميوس تاشفين، ضم كل من
غرناطة، وابن ادىم قاضي الجماعة في إشبيمية، وانضم الييم الوزير ابي بكر بن زيدون 

ن خطر الممالك فقابموا االمير يوسف بن تاشفين وبيانوا لو حال االندلس ودعوه لتخميصيم م
 النصرانيين.

من خالل ما تقدم البد لنا ان نذكر اىم االسباب التي ادت الى ضياع مدن االندلس 
الواحدة تمو االخرى واالستنجاد بالدولة المرابطية النقاذ االندلس من زحف الممالمك االسبانية، 

: موالة النصارى ثانياً ، ىـ( وبداية عيد الطوائف422: الغاء الخالفة االموية سنة )اىميا اوالً 
ماس في الشيوات والركون الى الدعة والترف وعدم غ: االنوالثقة بيم والتحالف معيم، ثالثاً 

: ضعف العقيدة االسالمية رابعاً ، اعداد االمة لمجياد، والتخاذل عن نصرة من يحتاج النصرة
بواجباتيم، وعدم سماع : تخمي بعض العمماء عن القيام واالنحراف عن المنيج الرباني، خامساً 
: وحدة كممة النصارى ومؤتمراتيم ومخططاتيم وغدرىم مموك الطوائف لنصح العمماء، سادساً 

 .ونقضيم لمعــــيود
 اخلامتت 

 وفي نياية البحث البد لنا أن نسجل النتائج التي توصمت الييا الدراسة: 
الوحدة ولم الشعث في مشاركة معظم العمماء واالعالم والمفكرين في الدعوة الى  -1

  .االندلس
الى الوحدة ولم الشعث في تطوع القاضي الجميل أبو الوليد الباجي في الدعوة  -2

، مطوفا في معظم المدن االندلسية واشتغالو بالتدريس وعرف مكانو وذاع االندلس
صيتو العممي في جميع انحاء االندلس، حاثا عمى الجياد ولم الشعث، ولكن ميمة 

الوليد الباجي لم تتكمل بالنجاح بسبب ضعف االمراء، وانييار مقومات  القاضي أبو
الدولة وتخاذل الشعب االمر الذي فرض عمى الحكام استرضاء العدو المتمثل 
بالممالك النصارنية، كما أن دعوتو لم توجو الى مموك الطوائف فحسب بل كانت 

 .موجية الى عموم الناس
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دورا كبير في الدعوة لموحدة ولم الشعث في االندلس كان لممتوكل عمر ابن االفطس  -3
  .لمدافعة العدو الذي استشرى خطره

تطوع عدد كبير من العمماء واالعالم والمفكرين لممشاركة في الدعوة لموحدة ولم  -4
الشعث، منيم العالم الفقيو ابن حزم، والمؤرخ الشيير ابن حيان، كما قاموا بتوجيو نقدا 

، كما شارك الشاعر ابن العسال بشعره في الحث عمى االنقاذ الذعا لمموك الطوائف
واستثارة اليمم لاللتئام، ماثال قرينو الشاعر الغرناطي الذي سمك مسمك الشاعر أبو 

   .، في الدعوة لإلنقاذال الطميطميمحمد العس
اتحاد مممكة قشتالة وليون بعد استيالئيا عمى طميطمة، وتحوليا الى اكبر دولة في  -5

 الجزيرة، إذ اصبح حجميا ثالث مرات حجميا االول.شبو 
 

 

 البحث  هىاهش
قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى ، دار حسن محمود احمد ،   (1)

 . 261:  م1956الفكر العربي ــ القاىرة ــ 
، سعد بن ايوب الباجي ،عالم ومتكمموالفقيو القاضي سميمان بن خمف بن  ىو المحدث ابو الوليد الباجي: (2)

رحل الى المشرق، روى باالندلس عن جماعة  منيم: مكي ؛ وروى عن ابي ذر اليروي ، أقام بالحجاز ثالثة 
ام اعوام يخدمو فييا  الحافظ الكبير ابا ذرابن احمد اليروي وىو مالكي اشعري  ، ومنيا رحل الى بغداد فاق

بيا ثالثة اعوام يتدارس الفقو ويكتب الحديث ولو تواليف ،واخذ من اعالم بغداد مثل ابي اسحق الشيرازي 
وابي الطيب الطبري ، والدامغاني ، وقصد الموصل واقام بيا سنة يدرس االصول عمى ابي جعفر اليمذاني ، 

قبمي الى االندلس ، بمثل ما اتيت بو  ودخل الشام ومصر وروى بيما   ، وكان ابن العربي يقول : )) لم يأت
ىـ( بالمرية وكان اعمم عصره عمم وديانة. ينظر: 474من عمم المشرق اال ابو الوليد الباجي (( توفي سنة )

، تح: 1ىـ ( ، بغية الممتمس في تاريخ رجال أىل األندلس، ط599الضبي، احمد بن يحيى بن عمير، )ت
؛ محمد الفاضل بن عاشور،  386ــ385 / 2م : ج 1989ـ بيروت ـ-ناني ابراىيم االبياري ، دار الكتاب المب

 . 89ــ  83م : 2444اعالم الفكر واركان النيضة بالمغرب العربي ، مركز النشر الجامعي ــ تونس ــ 
ىـ( ، الحمة السيراء ، 658ابن اآلبار، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البمنسي )ت (3)
؛ محمد عبداهلل عنان ، دولة  98/ 2م : ج1985ـ -ـ القاىرة -، دار المعارف 2: حسين مؤنس ، طتح

؛ عبدالرحمن  111الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي من دولة االسالم في االندلس، العصر الثاني : 
، 7(، طم1492ــ  711ىـ / 897ــ 92سقوط )التاريخ االندلسي من الفتح االسالمي حتى العمي الحجي ، 

؛ عمر راجح شمبي، دور عمماء االندلس في الحياة السياسية خالل القرن  336: م 2414دار القمم ــ دمشق 
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 16الخامس اليجري ، بحث منشور )كمية االداب ــ  جامعة الخميل ــ فمسطين(  ــ مجمة الجامعة االسالمية ــ م
  267م : .2448ــ العدد الثاني لسنة 

تاريخ االندلس في ؛ أشباخ ،  92د عبداهلل عنان ، دولة الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي  : محم (4)
/ 1ج م ،1996،  ترجمة وتعميق عبداهلل عنان ، مكتبة الخانجي ــ القاىرة ــ  2عيد المرابطين والموحدين ، ط

عيد يوسف بن تاشفين امير  دولة المرابطين في المغرب واالندلس؛ سعدون عباس نصر اهلل  75ــ 74
 . 62:  م1985، دار النيضة العربية ــ بيروت ــ 1المرابطين ، ط

 . 2/98الحمة السيراء : ج (5)
م ( ، نفح الطيب من غصن 1631ىـ/ 1441المقري، شياب الدين احمد بن محمد التممساني، )ت( 6)

: م 1988-بيروت -األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين ابن الخطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر
ن الخامس ؛ ينظر: الدليمي ، غازي فيصل صالح ذياب، المدرسة المالكية في العراق حتى نياية القر  2/69ج

 .365،  364، ص  2414اليجري، أطروحة دكتوراه عير منشورة ، كمية اآلداب / جامعة االنبار ، ، 
)ت القرن الثامن اليجري(، تاريخ قضاة  النباىي: ابو الحسن بن عبداهلل بن الحسن المالقي االندلسي،( 7)

، دار 5، طتح : لجنة احياء التراث العربيقرطبة والمسمى كتاب المرقبة العميا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، 
ابن خمكان :  ؛ ابن خمكان ،  385/ 2؛ الضبي ، بغية الممتمس : ج 95: م1983االفاق الجديدة ــ بيروت ــ 
(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: م1282ىـ / 681حمد بن أبي بكر، )تشمس الدين احمد بن م

القاضي عياض، ابو الفضل  ؛ القاضي عياض، 275/ 2: جم  1977-بيروت -إحسان عباس، دار صادر
ىـ(، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم مذىب مالك، ضبطو 544عياض بن موسى اليحصبي )ت
 . 351ـ 347/ 2:جم 1998، دار الكتب العممية ــ بيروت ــ  1وصححو : محمد سالم ىاشم ، ط

 . 2/76( المقري ، نفح الطيب : ج8)
 . 339( نقال عن الحجي ، التاريخ االندلسي :9)
 من سورة غافر ))المؤمن (( . 28( االية 14)
؛ ينظر: الدليمي، المدرسة المالكية في العراق حتى نياية القرن الخامس 72/ 2( نفح الطيب: ج11)

 .365اليجري، 
 . 344؛ الحجي ، التاريخ االندلسي : 2/77( المقري ، نفح الطيب : ج12)
 . 348/ 2( ترتيب المدارك :ج13)
 .  2/68( المقري ، نفح الطيب : ج14)
 . 341( الحجي ، التاريخ االندلسي :15)
 . 342( المصدر نفسو : 16)
ابن بشكوال: ابوالقاسم خمف بن عبد الممك بن مسعود ؛  188،  29ـ 27( الضبي ، جذوة المقتبس  : 17) 

، تح: ابراىيم االبياري ، دار الكتاب المصري ــ القاىرة ــ  1م( ، الصمة ،  ط1183ىـ/ 578)ت  االنصاري،
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؛ ابن االبار ، الحمة السيراء :  117،  56/ 1؛ ابن سعيد ، المغرب في حمى المغرب : ج 215: ىـ1989
م ( ، البيان 1312ىـ /712ابن عذاري : ابو العباس احمد بن محمد المراكشي ، )ت؛  34ــ  34/ 2ج

. ليفي بروفنسال ، دار الثقافة3المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ط  -بيروت -،  تح : ج. س .كوالن وا 
، مدون :  أبو زيد عبدالرحمن بن محابن خمد؛  261ــ  255،  234ــ  232،  187ــ  185/ 3: جم 1983
م ( ، تاريخ ابن خمدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر 1445ىـ / 848)ت 

: م 2444ومن عاصرىم من الشأن األكبر ،ضبط ومراجعة خميل شحاذة وسييل زكار، دار الفكر ــ بيروت ـــ 
  .  345؛ عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ االندلسي :  245ــ 244/ 4ج
ىـ( ، ))رسالة التمخيص لوجوه 456ابن حزم ، ابو محمد عمي بن احمد بن سعيد األندلسي، )ت (18)

، تح : احسان عباس  ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ــ 2التخميص (( ، رسائل ابن حزم االندلسي، ط
 .  185ــ  143/ 3م : ج1987بيروت ــ 

م ( ، جغرافية األندلس وأوربا من 1494ىـ/487بن عبد العزيز ، )تالبكري : ابو عبيد اهلل عبد اهلل  (19)
؛ ابن  95ــ92: م 1968 -بيروت –كتاب المسالك والممالك ، تح : عبد الرحمن عمي ألحجي، دار اإلرشاد 

؛ عبدالرحمن عمي  453ــ 4/452؛ المقري ، نفح الطيب  : ج 228ــ  225/ 3عذاري ، البيان المغرب : ج
 . 365ــ  361،  345اريخ االندلسي : الحجي ، الت

( ىو يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري ، يكنى أبا عمر ، روى بقرطبة عن أبي 24)
القاسم خمف بن القاسم الحافظ ، وعبدالوارث بن سفيان ، وأبي الوليد بن الفرضي وغيرىم كثير ، وكتب إليو 

ي المكي وغيرىم ، يقول القاضي االمام  أبا الوليد الباجي لم يكن باالندلس من أىل المشرق ابو القاسم السقط
مثل ابي عمر بن عبدالبر في الحديث ، ألف في المؤطا كتبا مفيدة منيا التمييد لما في المؤطا من المعاني 

الستيعاب في واألسانيد ، قال ابومحمد بن حزم : الأعمم في الكالم عمى فقو الحديث مثمو ، وكتابو الشيير ا
أسماء الصحابة رضي اهلل عنيم وغيرىا كثير وكان موفقا في التأليف ، جال عن وطنو ومنشئو قرطبة فكان 

؛ ىـ(463ي أخر ربيع االخر من سنة )في الغرب مدة ، ثم سكن دانية وبمنسية وشاطبة وبيا توفي رحمو اهلل ف
 .    974ــ3/973ينظر : ابن بشكوال ،  الصمة ، ج

؛  448ــ447/ 2؛ ابن سعيد ، المغرب في حمى المغرب : ج  974ــ973/ 3ن بشكوال ، الصمة : جاب( 21)
 . 347عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ االندلسي : 

ىـ( ، جذوة المقتبس في ذكر والة 488ألحميدي، ابو عبد اهلل محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهلل، )ت (22)
؛ عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ  268م : 1966 -ي لمتأليف والترجمة األندلس ، ال.ط ، الدار المصر 

 . 365االندلسي : 
( عباد المعتضد ، ىو ابو عمرو محمد المعتضد باهلل ، وتسمى اوال بفخر الدولة ثم المعتضد ، قطب 23)

والبعيد ، جبار أبرم رحى الفتنة ، ومتنيى غاية المحنة ، رجل لم يثبت لو قائم والحصيد ، والسمم عميو قريب 
االمر وىو متناقض ، متيور تتحاماه الدىاة ، جبار التأمنو الكماة ، افتتح امره بقتل وزير أبيو حبيب طعنة 
في ثغر االيام ممك بيا كفو ، وكان ذا كمف بالنساء ،فاستوسع في اتخاذىن ، وخمط في اجناسين ، فانتيى 
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ي موت المعتضد يقول ابو الوليد بن زيدون ــ ولم ــ يظيره ــ في ذلك الى مدى لم يبمغو احد من نظرائو ،وف
 سرورا بذلك واستراحة منو ، النو كان غير مامون عمى الدماء ، والحافظ لحرمة االولياء:

 لقد سرني أن النـــــــــــــعي موكل
 تجانب صوب الغيث عن ذلك الصدا

 

 
 بطاغيـــة قد حم منو حمـــام

 جيامومر عميو المزن وىو 
 

من خزانة جوىر ــ في جوف قصره ، اودعيا ىام المموك الذين أبادىم  لديووكانت لو خزانة ــ اكرم 
بسيفو ، منيا راس محمد بن عبداهلل البرزالي ورؤوس الحجاب ابن خزرون وابن نوح وغيرىم ، وكانت وفاتو 

 . 43ــ  39/ 2ىـ( ؛ ينظر : ابن االبار، الحمة السيراء : ج461سنة )ت
ىـ( ، ترتيب المدارك وتقريب 544القاضي عياض ، ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت( 24)

، دار الكتب العممية ــ  1المسالك لمعرفة اعالم مذىب مالك ، ضبطو وصححو : محمد سالم ىاشم ، ط
لمغرب ؛ ابن سعيد ، المغرب في حمى ا 585/ 2؛ ابن بشكوال ، الصمة : ج 364/ 2م : ج1998بيروت ــ 

 . 348؛ عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ االندلسي :  239/ 1: ج
ابن االبار التكممة لكتاب الصمة ، تح: عبدالسالم اليراس ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ــ  ( 25)

 .348؛ عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ االندلسي :  163/ 1م : ج 1995بيروت ــ 
 . 348عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ االندلسي : ؛   315/ 1التكممة : ج( ابن االبار ، 26)
عبدالرحمن عمي  ؛ 94ــ  85/ 2المقري ،  نفح الطيب : ج؛  838/ 3ابن بشكوال ، الصمة : ج( 27)

 .  354الحجي ، التاريخ االندلسي : 
؛  111؛ النباىي ، المرقبة العميا فيمن يستحق القضاء والفتيا :  75ــ 73/ 2ابن االبار ، التكممة :ج (28)

ىـ ( الذيل والتكممة لكتابي 743المراكشي ، ابو عبداهلل محمد بن محمد بن عبدالممك االنصاري االوسي )ت 
م : السفر االول  1984ــ بيروت ــ  الموصول والصمة ، تح : محمد بن شريفو ؛ احسان عباس  ، دار الثقافة

 .      351؛  عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ االندلسي :  28/ 1ــ ق
 .      351عبدالرحمن عمي الحجي ، التاريخ االندلسي :  (29)
ـ 1438ىـ/ 515ـ 434عصمت عبدالمطيف دندش ، دور المرابطين في نشر االسالم في غرب افريقيا ) (34)

               . 177م : 1988، دار الغرب االسالمي ــ بيروت ــ 1طم ( ، 1121
رودريجوأو روي دياث  ــ واسمو االصمي ( القمبيطور :ىوالسيد الكنبيطورــ أوالكمبيادور ــ فارس قشتالي 31)

ن كان يخدم دي بييار ، اما تمقبو بالسيد فيو تحريف لكممة )) السيد (( العربية ،وقدأطمقيا عميو المسممون الذي
فمعناىا المحارب الباسل ، او    Cid CampeadorEIبينيم ، ويحارب معيم ، واما وصفو بالكمبيادور   ــ  

الفارس المغامر وكان ىذا السيد فارسا مرتزقا جريئا ماىرا في شؤون الحرب وكان حامل لواء ممك قشتالة 
ي كان يعيث بشرق االندلس فسادا ، والذي قام وليون ، وىو الذي استولى عمى بمنسية بعد حصار شديد ، الذ

بدور كبير في تاريخ شرق االندلس وتاريخ اسبانيا النصراية خالل القرن الخامس اليجري /الحادي عشر 
محمد )الحاشية(  ؛ 125/ 2م ؛ ينظر : ابن االبار ، الحمة السيراء : ج1499الميالدي ، توفي السيد سنة 
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ئف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي  من دولة االسالم في االندلس ، العصر عبداهلل   عنان ، دولة الطوا
 .      232:  الثاني

 .195: م 2444، مكتبة االسرة دار الرشاد ــ  ( حسين مؤنس ، معالم تاريخ المغرب واالندلس32)
االندلسي ابن دحية ، الحافظ مجد الدين ابو الخطاب عمر بن الحسن ابن عمي بن محمد الكمبي  (33)

ىـ( ، المطرب من اشعار اىل المغرب ، تح : ابراىيم االبياري ؛ حامد        عبدالمجيد ؛ 633البمنسي )ت
؛  115/ 7؛ ابن خمكان ، وفيات  االعيان : ج 119م  : 1955احمد احمد بدوي ،  المطبعة االميرية ــ 

 . 85الحميري ، صفة جزيرة االندلس :  
محمد عبداهلل عنان ، دولة الطوائف منذ قياميا حتى الفتح ؛  85ة االندلس :  الحميري ، صفة جزير  (34)

سعدون عباس نصر اهلل ، دولة المرابطين  ؛ 78:  المرابطي  من دولة االسالم في االندلس ، العصر الثاني
 . 69ــ  68في المغرب واالندلس في عيد يوسف بن تاشفين  : 

 .28/ 5؛ ابن خمكان ، وفيات االعيان : ج 446ــ 445/ 8يخ : جابن االثير ، الكامل في التار  (35)
-113/ 7؛ ابن خمكان ، وفيات االعيان : ج 446ــ 445/ 8( ابن االثير ، الكامل في التاريخ : ج36)

114. 
 

 هصادر البحث وهراجعه 
 املصادر: 

.                              م( 1264ىـ/658)تبن أبي بكر القضاعي البمنسي ، محمد بن عبد اهلل ــ ابن اآلبار، أبو عبد اهلل
 م .1985ـ -ـ القاىرة -، دار المعارف 2الحمة السيراء ، تح: حسين مؤنس ، ط -1
 م.1995التكممة لكتاب الصمة ، تح: عبدالسالم اليراس ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ــ  بيروت ــ  -2

 م(  1223ىـ/ 634ت)األثير : عزالدين أبو الحسن عمي بن محمد الجزري،  ــ ابن
 م.1987-بيروت  - -، تح: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العممية 1الكامل في التاريخ، ط -3

 م(1147ىـ/ 542ت) ــ ابن  بسام : ابو الحسن عمي الشنتريني ،
 .م1979، دار الثقافة ــ بيروت  1الذخيرة في محاسن اىل الجزيرة ، تح : احسان عباس ، ط - 4

 م(1183ىـ/ 578ــ ابن بشكوال: ابوالقاسم خمف بن عبد الممك بن مسعود االنصاري، )ت 
 ىـ .1989، تح: ابراىيم االبياري ، دار الكتاب المصري ــ القاىرة ــ  1الصمة ،  ط - 5
                              (م 1494/ىـ487)ت، ابو عبيد اهلل عبد اهلل بن عبد العزيز  : البكري -
 –جغرافية األندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك ، تح : عبد الرحمن عمي ألحجي، دار اإلرشاد  -6

 م. 1968 -بيروت
 م (1456ىـ/488) ت،  محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهلل ــــ الحميدي:  ابو عبد اهلل

 م.1966 -جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس، الدار المصري لمتأليف والترجمة  -7
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 ــ الحميري: أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد المنعم ،  )ت أواخر القرن التاسع اليجري( 
تصحيح : ، ننشر و  2صفة جزيرة االندلس منتخب من كتاب الروض المعطار في خبر االقطار ، ط -8

 .م1988ليفي بروفنسال ،  دار الجيل ــ بيروت 
 م (1464ىـ/456ـــ ابن حزم : ابو محمد عمي بن احمد بن سعيد األندلسي ، ) ت

، تح : احسان عباس  ، 2))رسالة التمخيص لوجوه التخميص (( ، رسائل ابن حزم االندلسي، ط  -9
 م .1987المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ــ بيروت ــ 

 م (  1282ىـ / 681ــ ابن خمكان :  شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر، )ت
 م .1977-بيروت -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح : إحسان عباس، دار صادر - 14

  (م 1445ىـ / 848 ت)ــ ابن خمدون :  أبو زيد عبدالرحمن بن محمد ، 
مبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من تاريخ ابن خمدون المسمى ديوان ال - 11

 م.2444 الشأن األكبر ،ضبط ومراجعة خميل شحاذة وسييل زكار، دارالفكر ــ بيروت ـــ
 م( 1235ىـ/ 633ــ ابن دحية : عمر بن الحسن ابن عمي بن محمد االندلسي البمنسي ، )ت

براىيم االبياري ؛ حامد عبدالمجيد ؛ احمد بدوي ،المطبعة المطرب من اشعار اىل المغرب ، ، تح : ا - 12
 م .1955االميرية ــ 

 م ( 1286ىـ/ 685ـــ ابن سعيد األندلسي : أبو الحسن عمي بن موسى األندلسي ،)ت
  .م1959، دار المعارف ــ القاىرة ــ  4المغرب في حمى المغرب ، تح: شوقي ضيف ، ط -13

 م ( 1242ىـ/ 599ـــ الضبي  : احمد بن يحيى بن عمير ، )ت
ـ بيروت -، تح: ابراىيم االبياري ، دار الكتاب المبناني 1بغية الممتمس في تاريخ رجال أىل األندلس، ط -14

 م . 1989ـ
 م ( 1312ىـ /712ــ ابن عذاري : ابو العباس احمد بن محمد المراكشي ،)ت

ليفي بروفنسال ، دار 4كوالن وا  4س 4،  تح : ج3ار األندلس والمغرب ، طالبيان المغرب في أخب- -15
 م.1983 -بيروت -الثقافة

 م ( 1149ىـ/ 544ــ القاضي عياض : ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ، )ت
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم مذىب مالك ، ضبطو وصححو : محمد سالم ىاشم ،  -16
 م.1998الكتب العممية ــ بيروت ــ ، دار  1ط

 م (  1343ىـ / 743ــ عبدالممك : محمد بن محمد بن عبدالممك االنصاري المراكشي ، )ت
الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة ، تح : محمد بن شريفو ؛ احسان عباس  ، دار الثقافة ــ بيروت -17
 م .1984ــ 
 م ( 1631/ ىـ1441)ت ، التممساني المقري، شياب الدين احمد بن محمدـــ 
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نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين ابن الخطيب، تح: إحسان عباس،  -18
 .م1988-بيروت -دار صادر

 ــ  النباىي :  ابو الحسن بن عبداهلل بن الحسن المالقي االندلسي ، ) ت القرن الثامن اليجري ( 
لمسمى كتاب المرقبة العميا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، تح : لجنة احياء التراث تاريخ قضاة قرطبة وا -18

 .م 1983، دار االفاق الجديدة ــ بيروت ــ  5العربي ، ط
 :املراجع الثانووة

 ــ اشباخ ، يوسف 
نجي ــ ،  ترجمة وتعميق عبداهلل عنان ، مكتبة الخا2تاريخ االندلس في عيد المرابطين والموحدين ، ط -19 

 م .1996القاىرة ــ  
 ــ الحجي ، عبدالرحمن عمي 

، دار القمم ــ 7م ( ، ط1492ــ  711ىـ / 897ــ 92التاريخ االندلسي من الفتح االسالمي حتى السقوط) -24
 م .2414دمشق 

 ــ الدليمي ، غازي فيصل صالح ذياب
، أطروحة دكتوراه عير منشورة ، كمية  المدرسة المالكية في العراق حتى نياية القرن الخامس اليجري -21

 . 2414اآلداب / جامعة االنبار ، 
 ــ دندش ،  عصمت عبدالمطيف 

، دار  1م ( ، ط1121ــ 1438ىـ/ 515ـ 434دور المرابطين في نشر االسالم في غرب افريقيا ) -22
 م  .1988الغرب االسالمي ــ بيروت ــ 

 ــ شمبي ، عمر راجح 
دلس في الحياة السياسية خالل القرن الخامس اليجري ، بحث منشور ) كمية االداب ــ  دور عمماء االن -23

 م.2448ــ العدد الثاني لسنة  16جامعة الخميل ــ فمسطين (  ــ مجمة الجامعة االسالمية ــ م
 ــ بن عاشور ، محمد الفاضل

 م.2444ي ــ تونس ــ اعالم الفكر واركان النيضة بالمغرب العربي ، مركز النشر الجامع - 24
 ــ عنان ، محمد عبداهلل 

،  4طدولة الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي  من دولة االسالم في االندلس ، العصر الثاني ،  -25
 .م 1997 ــ ــ القاىرة مكتبة الخانجي

 حسن احمد، محمود ــ 
ر الوسطى ، دار الفكر العربي ــ القاىرة قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصو  -26
 . م1956ــ 
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 ـــ مؤنس ، حسين 
 4م.2444معالم تاريخ المغرب واالندلس ، مكتبة االسرة دار الرشاد ــ  -27

 ــ نصر اهلل ، سعدون عباس 
، دار النيضة 1دولة المرابطين في المغرب واالندلس عيد يوسف بن تاشفين امير المرابطين ، ط -28

 م.1985العربية ــ بيروت ــ 
 
 

 


