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  الملخص 

التفاؤل سمة ايجابية للنفس السوية يترك أثره على تصرفات االنسان 

وموافقة ، ويزرع فيه األمل ، كما يحث االنسان على الهمة والعمل وهو 

تعبير صادق عن الرؤية الطيبة وااليجابية  للحياة ، لهذا كان الرسول محمد 

يحب الفأل الحسن الذي له عالقة بالعمل ) اهللا عليه وآله وسلم  صلى( 

واألمل وهو مقرن باإليمان باهللا تعالى فهو يتطلع فيها لألمل ويتوقع الخير 

وانتظار دائم للفرج ، وفي بالد المغرب واألندلس كانوا يتفاؤلون بالفأل 

اهللا عليه  صلى( الحسن والصالح عمالً بما سار عليه الرسول الكريم محمد 

   ٠) وآله وسلم 

  

אא
אא  

KKא 

אLאLא 



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 افاق الزم عبد اللطيف. م.م

٣٢٤ 

    

  

  

 

 

 

 

 

Abstract 

Optimism , positive   feature    of   the    normal   self    
leaves    effects    on   human      behavior    and    attitudes   
and   cultivated   the    hope   .  it    has   also   urges  human   
Élan   and   work  ,  It   is  an   expression   of   sincere     for   
good   positive  vision   of   hife    .  This   was   the   
prophet  Muhammad ( Peace  be   upon   him   and  his  
family   ) loved  good    omen   that    has    to   do   with   
work  and   hope,   which   is   associated    with    faith   in 
God  ,  where  he   is   looking   forward   to  the  hope  and   
expect   good  and  lasting   parking   faraj . 

In   Morocco  and  Andalus   were  optimistic    with   
good  omen   pursuance   to   what   was   pursued     by   the   
Holy   prophet   Mohammed  ( P B U H )  .   

  

The good omen  in   
morocco  and Andalus 
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  :الفأل في اللغة واألصطالح  

الفأل أما   )١(، فيقول الشخص تفاءلت بكذا وهو ضد الطيرة يعني التفاؤل به

فهو إن يسمع الشخص الكلمة الطيبة فيسر بها فتقول العرب ال فأل : في األصطالح

  . )٢(ال يفتحها الزجر والفأل: دون الـغيب إقفال : وتقول  عليك ،

    : الفأل في القرآن الكريم 

ال والرؤيا الحسنة الصادقة الحقيقية وردت في القرآن الكريم رؤيا راها الف

لقد صدق اهللا رسوله  {ا فكانت رؤيا حقيقية كقولة تعالىاالنبياء فعالً فتفائلوا به

وقولة تعالى   )٣(}هللا امنين محلقين رؤسكمجد الحرام انشاء االرءيا بالحق لتدخلن المس

اذ قال يوسف البيه يأبت اني رأيت احد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي {

فتعبير الرؤيا وتأويله انما هو فهم الرؤيا فك رموزها من ثم تطبيق )٤( }سجدين 

صلى اهللا (لرسول محمد المشاهدات فعن ابن عباس قال ان أول من ابتدأ بالرؤيا ا

  )٥(في النوم وكان ال يرى رؤيا إال جاءت كفلق الصبح  )عليه وآله وسلم

  :الفأل في الحديث النبوي الشريف 

هريرة قال سمعت أبي  نالنيسابوري  في سلسلة طويلة النسب ع في رواية

" ال طيرة وضيرها الفأل : "يقول) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(رسول اهللا محمد 

بن مالك   وعن أنس)٦(" ال عدوى وال هامة وال طيرة وأحب الفأل الحسن : " وله وق

، يرةال عدوى وال ط: " الق) له وسلمصلى اهللا عليه وآ( عن الرسول الكريم محمد

،  عدوى وال طيرةال" وقوله )٧(" ويعجبني الفأل ، الكلمة الحسنة، والكلمة الطيبة 

  .)٩(الكلمة الطيبة : قال  وقال ما الفأل )٨(" ويعجبني الفأل 

    

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 افاق الزم عبد اللطيف. م.م

٣٢٦ 

  : الم ل في االسأالف    

سمة ايجابية للنفس السوية  يترك أثره على تصرفات االنسان التفاؤل 

ومواقفة ويمنحه صحة نفس عالية ويزرع في االنسان األمل ويحث األنسان على 

لحياة ، الهمة والعمل والتفاؤل كذلك هو تعبير صادق عن الرؤية الطيبة واأليجابية ل

يحب الفأل الحسن الذي له ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (لهذا كان الرسول محمد 

عالقة بالعمل واألمل ، والتفاؤل نور في الظلمات ومخرج من األزمات والكربات 

وهو مقرن ) صلى اهللا علية واله وسلم( محمد  وهو سلوك نفسي حث عليه الرسول

  . )١٠(ا لألمل ويتوقع الخيروانتظار دائم للفرج  بااليمان باهللا تعالى فهو يتطلع فيه

وهناك عالقة وطيدة بين التفاؤل والتشاؤم وكثير من مظاهر االعتدال النفسي 

يعيشون حياة مستقرة سوية ويتوقعون الخير وينظرون لالحداث باعتدال ون فالمتفائل

، وتوازن ويبحثون عن فرص لحل المشاكل بينما المتشائمون عكس ذلك تماماً

كان ينهي عن التشاؤم والتطير فقد كان ) صلى اهللا عليه واله وسلم(ل محمد الرسوو

العرب ينتشر لديهم التشاؤم والتطير وكانوا يتوقعون الشر حين يرون مظاهر مادية 

يفسرونها حسب رأيهم فحين يرى أحدهم طائر أسود او حين يستقبله رجل ذو 

من تلك المعتقدات ربما صرفت الخ ٠٠٠عاهة أو يتجه الطير ذات الشمال 

الشخص  عن السفر أو حاجة فلما جاء الرسول أبطل تلك المظاهر وحكم عليها 

: بد اهللا بن مسعود قال ند عرك باهللا عز وجل فقد روي عانـها باب من أبواب الش

 ،الطيرة شرك ،الطيرة شرك" ) صلى اهللا عليه واله وسلم( محمدال رسول اهللاق

، فهو شيئاً في صدورهم فال يصدنهم يستجيبون من هنا نهى  )١١( "الطيرة شرك 

الرسول عن التشاؤم فهي مشاعر ال يجب أن يستجيب لها االنسان فتصده عن 

  . )١٢(مصلحته
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يتفائل بالكلمة الطيبة ) صلى اهللا عليه واله وسلم(ومن هنا كان الرسول محمد   

ل دوي والطيرة ويعجبني الفأال ع"ويتوقع الخير ويحبه فقد كان الرسول يقول 

موقفاً  للتفاؤل للرسول ) رضي اهللا عنه(فقد روي عن أبي هريرة  )١٣(" الصالح

فكان الرسول يحب الفأل في  "أخذت فألك من فيك " حين سمع كلمة فأعجبته فقال 

مقابل كراهيته لطيرة فالفأل يعني بذلك توقع االنسان ما يسره ويظن الخير فيما 

ره وحين يكون األمر خالف ماظن فلن يضره ذلك بل يعود الى نفسه يستقبل من أم

ويتسائل لعل عدم تحقيق ذلك بسبب تقصيره هو واخالله بالجهد الذي كان عليه أن 

  .  )١٤(يفعله حينها يأخذ من ذلك درساً في مستقبل حياتهً  

ا كان يتفاؤل بالخير فلم) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(فالرسول االكرم محمد  

آراد المشركون قتلة وخرج مع أبي بكر سراَ وهو في غار حراء إذ يقول لصاحبة 

صلى (الرسول محمد  فهذا تفاؤل بالخير ، ولم يكتف)١٥( }ال تخف ان اهللا معنا { 

شد المواقف كان بذلك فكان يعلم أصحابة على التفاؤل ففي أ) اهللا عليه وآله وسلم 

يغرس في نفوس الصحابة والضعفاء ) ه وسلملصلى اهللا عليه وآ(رسول اهللا محمد 

والمضطهدين التفاؤل واألمل وعدم اليأس واليقين بموعد اهللا ونصره لعباده 

  . )١٦(المؤمنين

وفي بالد المغرب واألندلس كانوا يتفاؤلون بالفأل الحسن والصالح عمالً بما 

انواع يمكن  وهناك عدة)  له وسلمصلى اهللا عليه وآ(محمد سار عليه الرسول الكريم

  :    يأتي  أن نوضحها بما

  : لم الفأل بالح

يتفاؤل برؤيا الحسنة في المنام ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( كان نبينا محمد 

قال : ويستنتج من قرائتها ما يتوقع منه خيراً في حياته فعن أنس بن مالك قال 

بن رافع فأتنا برطب  رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة(رسول اهللا 

فكانت الرفعة لنا في الدنيا والعافية في االخرة وأن ديننا   )١٧()رطب ابن طاب من
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قد طاب فاإلنسان يرى في منامة مايسره فيجب على االنسان التعامل االيجابي مع 

فبشير من اهللا ، وحديث " قال رسول اهللا الرؤيا ثالثة: الرؤيا فعن أبي هريرة قال 

وأهل  )١٨( "وتخويف الشيطان   فأن رأى احدكم رؤيا تسره فليقص انشاء   النفس ،

األندلس كغيرهم من البالد الدولة العربية االسالمية ساروا على سياسة الرسول في 

  .التفاؤل بالرؤيا بالحلم 

مع  إلى األندلس  أنه دخل السفن )١٩(فقد روي أنه لما أراد طارق بن زياد  

عليه وآله صلى اهللا (فكان يرى في نومه محمد ) بالنعاس(ه أصحابه وغلبته عين

وحوله المهاجرون واألنصار ، قد تقلدوا السيوف ، وتنكبوا القسي فيمر ) وسلم

وأصحابه حتى دخلوا شبه جزيرة ايبريا ، ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (النبي محمد

بريا كان أول ما فاستبشروا وبشر لصحابة ، فلما جاوز طارق دخلوا شبه جزيرة اي

  . )٢١(بكوره األندلس)٢٠(فتحة قرطاجنة 

أنه كان  مع  عبد )٢٢(كما أشار ابن سعيد في ترجمة مروان بن غزون 

في احد سفراته فبشره بسالمة وافتتاح ثالث معاقل من بالد  )٢٣(الرحمن األوسط 

  .)٢٤(المسلمين فكان ذلك ، فأعطاه الف دينار 

) م٨٦٥/هـ٢٥٤(عام) م٩٢٩ -٧٥٥/هـ ٣١٦ -١٣٨( وفي عهد اإلمارة

فيورد  )٢٦(بوالدة ابنه هشام بن الحكم )٢٥(بشر الحكم بن عبد الرحمن المستنصر باهللا

كان الحكم شديد الكلف بطلب الولد ( :ابن عذارى نصاً نقالً عن ابن حيان يقول فيه

خلواته باشتمال أم ولده على حمل، فسر به ، وبقى  لعلو سنه ، فبشر في بعض

وزيره ببشراه وأرسل في  )٢٧(، فلما بشر بذلك فأستبشر جعفر ابن عثمان ترقبي

  .)٢٨()التهنئة بذلك 

أن أهل ((قال  أبو مروان في المتين ) م ١٠٠٩/هـ ٤٠٠( وفي عام الفتنة 

ن شنيع الحادث التنجيم في مبتدأ هذه الفتنة وكنه تأثيرها أحولهم وزعموا أن القرآ

المؤذن بها كان في البرج جسدين قيل له السنبلة ، ) م١٠٠٦/هـ ٣٩٧( ،في سنة
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، فرصدت ))فأنذروا بذلك بأن تكون لمن قام بالملك في هذه الفتنة دولتان ال محالة 

ذلك فإذا القضاء قد أخرجه من القول إلى الفعل حسبما ذكروه وتنافس في الملك 

  .)٢٩(خمسة ملوك ملكوا مرتين مرتين 

رأى  شية ويوافقه الحميري أن الفنش ابن فرذلندويشير صاحب الحلل المو 

رؤياه وسأل عنها ، فضرب نقيره طبٍل فهالته في نومه كأنه  راكب على فيل

  ،، فلم يجيبه احد ؛ ودس يهودياً إلى من يعلم تأوليها من المسلمينالقسوس والرهبان

ما من رؤيا  !كذبت : فدل على عابر فقصها عليه ، ونسبها إلى نفسه ، فقال العابر 

فقال له اكتم ، ذلك هو : لك  ، وال بد أن تخبرني من صاحبها وإال لم أعبرها  لك 

قد علمت أنها رؤياه وال ينبغي أن تكون لغيره وهي : الفنش بن فرذلند فقال العابر 

تدل على بالء عظيم ومصيبة فادحة ، تؤذن بصلبه عما قريب ، إما الفيل فقد 

وأما ضرب النقيرة  )٣١(} ..تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم  {:تعالى )٣٠(قال

فانصرف اليهودي   )٣٢(}ذلك يومئذ عسيرفإذا نقر في الناقور ف  { :فقد قال تعالى

هذه الرواية وان كانت  )٣٣(إلى ابن فرذلند وجمجم له فكان ما كان قد ذكره العابر

ل حسن على المسلمين فال سيئ على النصارى إال أنها في الوقت نفسه كانت فا

  .ألن تلك الرؤيا جلبت الفال الحسن والحظ للمسلمين

دار مملكة الروم  بيت  )٣٤(وفي رواية الحميري كان في مملكة طليطلة  

قات القوط قد وكلوا مغلق متحامي الفتح على األيام عدة من اإلقفال ، يلزمه قوم ث

ملكاً أتاه أولئك  )٣٥(ما قعد لذريق، قد عهد األول في ذلك إلى األخر ، فلبه لئال يفتح

  ال : المالكون بالبيت يسألونه أن يقفل على الباب فقال 

أيها الملك انه لم يفعل : فقالوا ! أفعل حتى أعلم ما فيه وال بد لي من فتحه 

فلم يلتفت إليهم ومضى إلى البيت ، فأعظمت ذلك العجم ، ! هذا من احد قبلك 

ففض  )٣٦(عل وظن بالبيت ماٍل قد احترمته الملوك وضرع إليه أكابرهم ، فلم يف

اإلقفال عنه ودخل ، فأصابه فارغاً ال شئ فيه إال تابوتاَ عليه قفل فأمر بفتحه فألفاه 

، فيها صور العرب، عليهم العمائم أيضا فارغاً ليس فيه إال شقة مدرجة صورة
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الرايات على ونحتهم الخيل العرب ، متقلدي السيوف ، متنكبي القسي ، رافعي 

الرماح في أعالها اسطر مكتوب بالعجمية فقرئت فأذاب فيها إذا كسرت اإلقفال 

عن هذا البيت وفتح هذا التابوت ، وظهر ما فيه من هذه الصور ، فأن هذه األمة 

فوجم لذريق وندم ! المصورة في هذه الشقة تدخل األندلس فتغلب عليها وتملكها 

إلى أن دخل .... م بذلك وأمر برد اإلقفال على ما فعل وعظم غمه وغم العج

هذه الرواية وان كانت فال )٣٧(العرب إلى بالد األندلس وكان ذلك سبب اهللا فتحها 

  .سيئ على األسبان إال أنها فال حسن على المسلمين ساعدهم على فتح األندلس

وفي رواية ابن أبي زرع أن ام أمير المسلمين يعقــوب بن عبد الحق  
قد رأت في منامها كأن القمر خرج من قلبها فعالً وصعد حتى استوا في  )٣٨(

السماء واشرق نوره األرض فقصت رؤياها على والدها فسار الى الشيخ الصالح 

أبي عثمان الوركالي فقصت عليه الرؤيا فقال صدقت الرؤيا فأنها تلد ملكاً عظيماً 

   )٣٩(فكان كذلك مباركاً فاضالً يعم المسلمين خيرة وتشملهم بركته 

  : ا الحقيقية  الفأل برؤي 

الشريعة االسالمية تحث أصحابها على التفاؤل دائماً واألستبشار بالخير 

ورجاءه حتى في أشد المصاعب التي علمها الرسول الكريم الى اصحابة ويعلمهم 

عليها وكان يزرع االمل والتفاؤل في أشد المواقف واليقين بوعد اهللا وأهل األندلس 

وملوكهم ساروا على سياسة ونهج الرسول في التفاؤل بالرويا الحقيقية فقد روي 

عن ابن صاحب الصالة إلى أن في إثناء مرور جيش أبي حفص ابن سعيد بن عبد 

) م١٢٥٢ /هـ ٦٥٠(عام )٤١(الخليفة الموحدي إلى مدينة سبته  )٤٠(المؤمن بن علي

مبشراً بحلول السيد أبي سعيد )٤٢(عبر غراب طيار في البحر من الجزيرة الخضراء

فعبر السيد األعلى البحر في ذلك اليوم )٤٣(مع خاصته ونزولهم  في جبل طارق 

بقرع الطبول ونشر السرور  اومعه جملة من الناس على هيئة عظيمة ، واستبشرو

  )٤٤(وكان يوماً مشهوداً
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الذي وصلت ومن عجائب الفأل قال ابن صاحب الصالة في صبيحة يوم األحد      

فيه  الفاتحة على دار الخليفة  كان جالساً مع الطلبة الحضر ، وأشياخ أهل األندلس  

تتطلع اإلخبار بعد زمانها وتوفيق الواصلين بها إذ رأيت قطاً على دار الخليفة 

يمشي وفي فمه فرخ حمام قد افترسه  فقلت لمن كان معي من أشياخ أهل األندلس 

لم تقول  هذا فقلت لهم هذا القط : فقالوا لي  )٤٥(ن مردنيش اهللا أكبر هزم واهللا اب

فقد غلبت ! والحمام عجمي ) يقصد العدوة  المغربية( شبه األسد واألسد عدوي

فما كان ما مقدار ما  ! ، وافترسوهم كافتراس هذا القط الفرخ العجم الموحدون

في الحين بخيلهم ى أكملنا الكالم في هذا الفأل ودخل الفرسان الواصلون بالبشر

  )٤٦(وبأيديهم عالمات النصر على ابن مردنيش ) دارباب ال(

  :الفأل برؤيا العلماء 

أنه لما دخل طارق بن زياد دخلوا شبه جزيرة ايبريا رآى  روي الحميري

عجوزاً  فقالت له كان لي زوج عالم بالحدثان وكان يحدث عن أمير يدخل بلدنا 

ومنها انه في كتفه االيسر شامة عليها شعر ، فأن يصفه بالضخم الهامة وانت كذلك 

كانت بك هذه الشامة فأنت هو فكشف طارق عن كتفه االيسر فكانت الشامة عليها 

  )٤٧(شعر فأستبشر بذلك هو ومن معه فكان فتح األندلس

على  )٤٨()االذفونش( سباني كما روي المراكشي أنه لما زاد ضغط العدو األ

في اشبيلية حيث طلب المساعدة  )٤٩(لطوائف عهد بني عبادبالد المسلمين في عهد ا

ولما كان اللقاء في اشبيلية لصراع  )٥٠(من الدولة المرابطية بقيادة يوسف بن تاشفين

يوم السبت فكانت  )٥١(بين الطرفين اوهم العدو أنهم مولقون للصراع ابن عباد

شفين أن الحرب قائمة خديعة االذفونش التي كشفها ابن عباد واعلمها يوسف ابن تا

يوم الجمعة وقد كان هذا ما راه الفقية الناسك ابو العباس احمد بن رميلة 

في منامه فلما كان الصباح اخبر الناس بالفرج والسرور بقوله إنه  )٥٢(القرطبي

فــي تلك الليلة مبشراً بالفتح ) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(رأى رسول اهللا محمد 

  . )٥٣(قكان كذلك 
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  *:  فأل بصالة االستسقاءال

)  له وسلمصلى اهللا عليه وآ(في أيام القحط والشدة منذ عهد الرسول محمد 

والتفاؤل بالخير  )٥٤( )بالصالة االستسقاء(يلجأ الناس إلى التضرع إلى اهللا تعالى 

بنزول المطر  وهي سنة سار عليها علماء الملسمين وفقهاؤها حيث يستقبلون القبلة 

ة إذ يبتهلون الى اهللا تعالى ليخرجهم من محنتهم ويتفائلون بنزول بالناس للصال

المطر لينمو الزرع وتدب الحياة وبالد األندلس تعرضت خالل سنوات متعددة إلى 

القحط والجدب فما كان من سكانهم إال  أن يتظرعون  الى اهللا ايام القحط في 

خرة التي اقحطت واألعوام األ) م٧٤٨-هـ١٣١(وعام ) م٧٤٦-هـ١٢٩(األعوام 

بها البالد  يطلبون ان ينعم اهللا عليهم برحمته وتفائلهم بنزول الغيث رحمـــة 

  )٥٥(منه ورأفة بالعباد 
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  نتائج البحث  

  التفاؤل سنة سار عليها الرسول وأهل األندلس في حياتهم العامة والخاصة : اوالً

بنزل الفرج من اهللا ) كالقحط والجدب(يام  المحن والبالء تفاؤل أهل األندلس أ: ثانياً

  .تعالى 

تفاؤل أهل األندلس برؤيا  الحقيقية  للملوك  واالستبشار بها وبحدوث : ثالثاً

   ٠األفضل لسكان البالد فكانت كذلك 

انها برؤيا العلماء في تحقيق االنتصارات وفتح ندلس وسكلوك األاستبشار م :رابعاً

   ٠دلسيةالبالد األن

   ٠مطر زول الغيث والنستسقاء بالة األندلس بصان األتفاؤل سك:  امساً خ

دلس برؤيا حكماء االسبان بتحقيق النصر والهزيمة لهم في نل األتفاؤل أه: سادساً 

  .الحروب مع المسلمين 
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Results  of  th  Research 

1‐The   optimism      is     a tradition     which     was     followed       by   
the     prophet     and     Andalus       people      in       their     private   & 
public life  .  

 2‐Optimisation    of   Andalus     people   at   days    at   drought    
and  plague   lead  to   descent    of  relief     from   Allah   . 

3‐ Optimisation    of   Andalus     people   in   the   real   vision    
for   rulers   and     rejoicing     in    its    occurrence      for    the    
people  .  

4‐Rejoicing     of       Andalus         rulers     and        its       people         by     
vision    of   scientists   in     achieving     the     victories    and    to    
conquer   the   Andalus    countries   .  

5‐Andalus   people     optimism     in      prayers     of    rain    .  

6‐ Andalus   people     optimism     in   a   vision     of   Spanish   
philosophers     in      achieving    the     victory    and    defeat   
for    them   at   the    battles     with    Muslims .       
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  بحثهوامش ال

: الطيرة تعني الظن السيئ والطيرة التكون اال في السوء فلذلك كرهت ، الزمخشري  )١(
  .٤٦١أساس البالغة ،ص 

  .  ٧٢٧ن ،ص العي: الفراهيدي  )٢(
   ٠ ٢٧االية : سورة الفتح  )٣(
   ٠٠ ٥-٤االية : سورة يوسف  )٤(
  .٩٧٩صحيح مسلم ، ص: ابن مسلم  )٥(
  ٠ ٨/٩٥الكافي ،ص : ؛ ابن اسحاق  ٩٧٩المصدر السابق  ، ص )٦( 
 . ٩٧٩ن ، ص.م: النسيابوري )٧(
 . ٩٧٩المصدر نفسه ، ص )٨(
 :ابن داود ١٠٤٤ص صحيح  البخاري  ،: البخاري  )١٠(.٩٧٩المصدر نفسه ، ص )٩(

  ،صحيح  البخاري: البخاري )١١( ٠ ٣٩٧ص ،؛ابن مسلم ٣٩١سنن ابن داود، ص
  ٠ ١٦١٤ص : ؛ الترمذي  ١٠٤٤ص

   ٠ ١٦١٤ص ٠ن٠م: الترمذي  )١٢( 

 ٠ ٢٢٢٤صحيح مسلم ،ص: ؛ابن مسلم  ١٠٤٤صحيح  البخاري  ،ص: البخاري  )١٣(
  ٠ ٢٢٢٥ص:ن٠م: ابن مسلم  )١٤(

  ٠ ١٦١٤ص / ١ج: ؛ الترمذي ٨٢٤-٨٢٤صحيح ، ص : البخاري  )١٥(
  ٠ ٢٢٢٥ن ، ص٠م: الترمذي  )١٦(
   ٠ ٢٢٧٠صحيح ،ص: ابن مسلم  )١٧(

   ٠ ٢٢٦٣ص :٠المصدر نفسه  )١٨(

هو طارق بن زياد الذي فتح بالد المغرب األقصى في العقد األخير من القرن األول  )١٩(
في   موسى بن نصير استطاع نشر مبادئ اإلسالمفي عهد القائد )  م٧٠٨/هـ ٩٠(الهجري

  .  وما بعدها ٩٨ذكر بالد ، ص: مجهول : الغرب اإلسالمي للمزيد ينظر
 
قرطاجنة من كورة تدمير وهي مدينة قديمة تكثر بها المراسي لترسي المراكب  )٢٠(

بن العزيز بن موسى تدمير االكبيرة والصغيرة فيها وهي المدنية التي  هزم فيها عبد 
  .  ١٥١صفة جزيرة األندلس ،ص: للمزيد ينظر الحميري عبدون ، 
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  .٣٤تاريخ افتتاح االندلس  ،  ص: ابن القوطية  )٢١(
روان ابن غزون هو احد المنجمين الذين اشتهروا في عهد عبد الرحمن األوسط، م )٢٢(

 . ٢٢/ ٢المغرب في حلى المغرب ، ج: للمزيد ينظر ؛  المغربي 
 ،)م٨٢٢- ٧٩٦/ هـ٢٣٨ -٢٠٦(ابن الحكم تولى الحكم سنه)  سطاألو(ن عبد الرحم)٢٣(

 .٢/٢٢المصدر السابق ،ج: ابن سعيد 
 .٢٢/ ٢المصدر السابق  ، ج: ابن سعيد  )٢٤(
الحكم  بن عبد الرحمن  بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم  )٢٥(

/ هـ ٣٦٦ - ٣٥٠( باهللا تولى الحكم  بن هشام بن عبد الرحمن الداخل الملقب المستنصر
 .للمزيد ينظر. رتب أركان الدولة اإلسالمية في األندلس بعد والده الناصر) م٩٧٦ -٩٦١

: ؛ السامرائي  وآخرون ٣٣ص  ،: ؛ ابن حيان ٢/٢٣٧البيان المغرب ،ج: ابن عذارى
 .      ١٨٦تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس ،  ص

نسبه تقدم في خالفة ) المؤيد باهللا ( د الرحمن الناصر الملقب هشام بن الحكم بن عب)٢٦(
: ابن عذارى. للمزيد ينظر) . م١٠٠٨ -٩٧٦/ هـ ٣٩٩ -٣٦٦( أبيه تولى الحكم عام 

 . ٢٥٣/ ٢المصدر السابق ، 
حاجب الخليفة الحكم المستنصر باهللا وابنه ) هـ٣٧٢ت(جعفر ابن عثمان المصحفي  )٢٧(

بلنسية اختارة عبد الرحمن الناصر ليكون مؤدباً لولي حكمه لذا كان المؤيد باهللا من مدينة 
  ٠ ٧٧ص/ ٢الحلة السيراء ، ج: من المقربين من اصحاب الحكم ؛ ابن االبار 

 . ٢/٢٣٧المصدر السابق  ،ج: ابن عذارى )٢٨(
من حكم مرتين  هم محمد بن هشام ثم هشام ابن الحكم ثم سليمان ابن الحكم ثم  )٢٩(

ن الملوك الحمودية القاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن علي بن حمود للمزيد اثنان م
  .   نقالً عن ابن حيان٢/١٢٠إعمال اإلعالم ، ج: ابن الخطيب . ينظر 

 ٠ ٨٩: صفة  )٣٠(

 . ١سورة الفيل ، اآلية  )٣١(
 .١٠-٨سورة المدثر االيات ،  )٣٢(
 . ٨٩ص :؛ صفة ٥٦- ٥٥، ص: مجهول  )٣٣(
ة مدينة في األندلس تبعد خمسة وستون ميالً عن وادي الحجارة وهي مركز طليطل )٣٤(

بالد األندلس تكثر فيها القناطر ، وهي دار مملكة الروم وقاعدتهم منها كان يغزون عدوهم 
  . ١٣٣صفة  ،ص : الحميري . الخ ...وتكثر فيها الحنطة التي ال تسوس والزعفران 
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هـ وهو اخر ملوك  ٧١٢-٧١٠كم للفترة بين لذريق هو ملك القوطي اسباني ح )٣٥(
المصدر السابق ،ص : القوطيين حكم ايبريا امام هجمات العرب المسلمين ؛ الحميري

١٣٠.  

 .١٣٠المصدر السابق ،ص : الحميري)٣٦(

  . ١٣١المصدر نفسه ،ص  )٣٧(

هو عبد اهللا يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن ابي بكر بن حمامة بن محمد بن )٣٨(
بن فجوس بن جرماط بن مرين الزناتي المريني امة ام اليمن بنت محلى البطوئي  ورزير

   ٠ ٨٥ص: هـ ؛ الذخيرة السنية ٦٠٧زناتي ولد عام ـال

ابن ابراهيم اسحق بن امير المؤمنين ابي يعقوب يوسف بن  الخليفة عمر المرتضى  )٣٩(
رعلى نهر شنيل ر الكبيعبد المؤمن كنيته بأبي حفص والمتلقب بالمرتضى الذي بنى القص

     ٠ ١٦٨الحلل الموشية ،ص: ؛ مجهول  هـ٦٥٦المتوفي سنة

   ٠ ٨٥ص: الذخيرة السنية  )٤٠(

سبته  مدينة قديمة  تقع على ضفة النهر من بحر الزقاق وهي شبة جزيرة الحاطتها  )٤١(
ظر بالمياه من الشرق والجوف والقبلة إال من جهة الغرب تكثر بها الخيرات للمزيد ين

 .  ١٣٧االستبصار ، ص) : عاش في القرن السادس الهجري ( مؤلف مجهول
الجزيرة الخضراء يطلق عليها أم الحكم جارية طارق بن زياد خلفها في الجزيرة و  )٤٢(

بحر نسبة إليها تبعد عن مدينة قلشانة أربعة وستون ميالً وهي مدينة جامعة لفائدة البر وال
   .٧٤، ٧٣المصدر السابق، ص:الحميري : للمزيد ينظر . ل وجه قريبة للمنافع من ك

 
جبل خرج فيه طارق بن زياد ومنه فتح شبه جزيرة ايبريا وهو اقرب إلى الجزيرة  )٤٣(

 .١٢١ن، ص.م :الحميري : للمزيد ينظر . الخضراء 
  .٨١؛ البيذق  ،ص ٢٥٣ص/ ٢تاريخ المن باإلمامة ، ج )٤٤(

منصور بن عبد المؤمن بن علي وصراعه مع ابن في عهد الخليفة ابي يعقوب ال )٤٥( 
  .٢٣٢من باإلمامة ، صال: م للمزيد ينظر ١٢٥٢/هـ ٦٥٠مردنيش عام 

  ٠ ٢٣٢المصدر نفسه ، ص )٤٦(
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  ٠ ٢٣٢المصدر نفسه ، ص )٤٧(

هو الملك الفونسو السادس ملك قشتالة ، قادة جيوشة لالستيالء على : االذفونش )٤٨(
التي حقق بها العرب المسلمين االنتصار  -هـ ٤٧٩ة اشبيلية فكانت معركة الزالق

     ١٩٢المعجب ، ص: ،المراكشي 
امراء االندلس المتغلبين الذين سيطروا على اشبيلة بعد الفتنة وقيام : بني عباد  )٤٩(

ن ، ٠م: دويالت الطوائف ومؤسس دولتهم ابن عباد اللخمي ؛ للمزيد ينظر المراكشي 
   ٠ ١٤٨-١٤٧ص

قوب يوسف بن تاشفين  ابن ابراهيم بن تورقيت بن ورتاقطن بن منصور بن ابو يع  )٥٠(
مصالة بنمالية الصنهاجي  الحميري الذي ملك المغرب في دولة اللملثمين  الذي استنجد 
به بني عباد النجادهم من سيطرة االسبان فقادة جيش كبير لفتح االندلس وسيطرة عليها ؛ 

وما  ٢٥- ٢٤لل الموشية ، صالح: مجهول  ١٤٧المصدر نفسه ، ص ؛ : المراكشي 
   ٠بعدها 

القاضي  ابو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن أسماعيل بن عباد  : ابن عباد  )٥١(
اللخمي تولى حكم اشبيلة بعد تدهور احول االندلس بسقوط الدولة االموية وظهور دول 

ك بني العباس وكان ذا وكان قد شبه بهارون الواثق باهللا من ملو -هـ٤٨٤الطوائف عام 
    ٠ ١٥٧ص  ن ،٠م: ذكاء وادب وشعر للمزيد ينظر المراكشي

      ٠ ١٥٧ن ،ص ٠م: ابو العباس احمد بن رميلة القرطبي للمزيد ينظر المراكشي )٥٢(
  ٠ ٩ة جزيرة االندلس ،صصف )٥٣(

لي ؛ للمزيد عن صالة االستسقاء ينظر الشوي ٧٩-٧٨تاريخ قضاة االندلس ،ص:النباهي  *
-٢٩عصام كاطع داود ، االزمات االقتصادية واثرها في المجتمع االندلس :

، فاق الزم عبد اللطيآف: وما بعدها ؛ السعد ١٥٣-١٥١-١٥٠م ، ١٠٣٠- ٧١٠/هـ٤٢٢
 م،١٤٩١- ١٠٣٠/هـ٨٩٧-٤٢٢ االزمات االقتصادية واثرها في المجتمع االندلس

  ٠وما بعدها ٣٠٦-٣٠٥ص

ـ، للمزيد ينظر ه٤٧٩يرة التي انتصر بها المسلمين عام فكانت معركة الزالقة الشه )٥٤(
  ٠٩٣ – ٩٢-٩١المعجب ،ص

  ٠ ١٨١صحيح بخاري ، ص : البخاري )٥٥(



                                                                       

  )٢٠١٦ األول كانون ( العشرونو الحادي العدد 
٣٣٩ 

 الفال الحسن في بالد المغرب واالندلس 

  المصادر والمراجع

  ٠القرآن الكريم  •

 ) م١٢٦٠ -هـ ٦٥٨ت(د اهللا محمد بن عبد اهللا القضاعيابو عب:ابن االبار •

   ٠س ٠القاهرة ، د ابن االبار ، الحلة السيراء ، دار المعرف ، -١     

  ) م١٣٢٧ -هـ ٧٢٦ت(اسي علـي بن ابي زرع الف: زرع  يابن اب •

    ٠س٠ت، د٠مرينية ، دالذخيرة السنية فـي تاريخ الدولة ال -٢

 هـ٣٢٩ت ابي يعقوب ابن جعفر محمد بن يعقوب الكليني ،: ابن اسحاق  •

   ٠ ١٣٦٥الكافي ، طبعة دار الكتب ، االسالمية ، ايران ،   -٣

  ابي بكر بن علي الصنهاجي : ق ذالبي •

   ٠ ١٩٧١، دار المنصور ، الرباط ، وحدينالمهدي بن تـومرت وبداية دولة الم -٤

 هـ ٢٥٦ابي عبد اهللا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ت: البخاري  •

   ٠ط ٠، د١صحيح بخاري ، دار صادر ، بيروت ط -٥

 )هـ ٢٩٣ت(ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،: الترمذي  •

محمود محمد محمود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : سنن الترمذي ، تحقيق  -٦

   ٠س ٠د

  )  م١٢١٠ -هـ٧١٠ت(محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم أبي عبد اهللا: الحميري •

 ،صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار -٧

  ٠ ١٩٣٧ف والترجمة  ، باريس ، ليفي بروفنسال ، مطبعة لجنة التألي: تحقيق 

  ) م١٠٧٦ - هـ ٤٦٩(حيان بن خلف : ابن حيان  •

محمود علي مكي، دار الكتاب العربي، : س من إنباء أهل األندلس تحقيق المقتب -٨

  ٠م ١٩٧٣بيروت ، 
  
 



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 افاق الزم عبد اللطيف. م.م

٣٤٠ 

  )م١٣٧٤ -هـ ٧٧٦ت (آبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد: ابن الخطيب •

بل االحتالم من ملوك اإلسالم وما يتعلق بذلك الكالم  إعمال اإلعالم فيمن بويع ق -٩

المكتبة العلمية ، بيروت ، ( ،، تحقيق سيد كسروي حسن١سبانيا ،طالمسمى بتاريخ ا

  .  ، نقالً عن ابن حيان)م ١٤٢٤ -م٢٠٠٣

  سلمان ابن االشعث : ابن داود  •

مطبعة  سنن ابن داود  ، علق حواشية وضبطه محمد محي الدين عبد الحميد ، - ١٠

   ٠ت ٠مصطفى محمد، مصر ، د 

  اسم محمود بن عمر جار اهللا ابي الق: الزمخشري  •

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤أساس البالغة ، دار الفكر ، بيروت ،  - ١١

  ) م ١٢٨٦-هـ ٦٨٥ت(علي بن موسى : ابن سعيد  المغربي •

،  عارف ، مصشوقي ضيف ، دار الم: رب ، تحقيقالمغرب في حلى المغ  - ١٢

  ٠س  - د

 م   ١١٩٨ -هـ٥٩٥عبد الملك بن مروان  ت : ن صاحب الصالة اب •

: مة وجعلهم الوارثين، تحقيقالمن باإلمامة على المستضعفين بأن جعلهم اهللا أئ - ١٣

  ٠هـ١٣٨٣_ م١٩٦٤عبد الهادي التازي ، دار األندلس ، بيروت ، 

 ،)هـ٢٦١-٢٠٦ت (لم بن الحجاج القشيري ابي الحسين مس: ابن مسلم  •

/ هـ ١٤٢٠دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ،١ط مسلم ، صحيح - ١٤

  ٠م ٢٠٠٠

  ) م ١٣١٢ -هـ ٧١٢ت(المراكشي، ابو عبد اهللا محمد : ذارىابن ع •

في س كوالن ولي.البيان المغرب في إخبار األندلس والمغرب ، تحقيق ج - ١٥

    ٠)  س.دار الثقافة ، بيروت ، د( بروفنسال ، 

  ) هـ١٧٥-١٠٠ت (رحمن بن احمد أبي عبد ال: الفراهيدي  •

  ٠م  ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦بيروت ،حياء التراث العربي ، ، دار إ١ط العين ،- ١٦

 )  م٩٧٧/ هـ ٣٦٧ت(ابو بكر محمد : قوطية ابن ال •

دار النشر (تاريخ افتتاح األندلس ، تحقيق عبد اهللا أنيس الطباع ،   - ١٧

        ٠)١٩٥٨للجامعيين، مدريد ، 



                                                                       

  )٢٠١٦ األول كانون ( العشرونو الحادي العدد 
٣٤١ 

 الفال الحسن في بالد المغرب واالندلس 

  ) م١٢٤٩ -هـ ٦٤٧ت(لدين بن محمد بن عبد الواحد  محي ا: المراكشي  •

سعيد محمد:، تحقيقهـ٦٤٧، تالمعجب في تخليص اخبار المغرب -١٨         

  ٠س ٠العريان، المجلس االعلى للشؤون االسالمية ،د

  :مجهول  •

لويس مولينا ، المجلس األعلى لألبحاث : ذكر بالد األندلس تحقيق   - ١٩

 .  ، وما بعدها  ١٩٨٣العلمية ، مدريد ، 

 الحلل الموشية : مؤلف مجهول  •

  ،ل زكار وعبد القادر زمانهسهي: عاش في القرن الثامن الهجري ، تحقيق  - ٢٠

  ٠س -الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، د دار

  ) عاش في القرن السادس الهجري ( مؤلف مجهول •

، يةاالستبصار في عجائب األمصار، تحقيق سعد زغلول، آفاق عرب- ٢١

  ٠ ١٩٨٦بغداد،

  )  م١٣٩٢ - هـ٧٩٤(و الحسن علي بن عبد اهللا بن الحسن اب: النباهي •

، مكتب لعليا فيمن يستحق القضاء والفتياالمراقبه ا(، تاريخ قضاة االندلس  - ٢٢

   ٠ ١٩٩٩تجاري ، بيروت ، لبنان ، ال

 ، ١٠١٤ابي عبد اهللا محمد  بن عبد اهللا الحاكم ت: النسيابوري •

على الصحيحين ، تحقيق ابي عبد اهللا عبد السالم بن محمد ،  المستدرك - ٢٣

    ٠س ٠دار المعرفة ، بيروت ، د

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 افاق الزم عبد اللطيف. م.م

٣٤٢ 

  دورات الحديثة المراجع وال

  راهيم وآخرونخليل إب: السامرائي   •

    ٠ ٢٠٠٤، س، المدار اإلسالمي، بيروتدلتاريخ العرب وحضارتهم في األن - ٢٣

  اق الزم عبد اللطيف آف: السعد  •

- ١٠٣٠/هـ٨٩٧-٤٢٢زمات االقتصادية واثرها في المجتمع االندلساال - ٢٤

  ٠ ٢٠١٣م، رسالة ماجستير ، كلية التربية للبنات ، جامعة البصرة ، ١٤٩١

  اطع داودعصام ك: الشويلي  •

، م١٠٣٠-٧١٠/هـ٤٢٢-٢٩األزمات األقتصادية واثرها في المجتمع االندلس  - ٢٥

  ٠ ٢٠٠٣ربية ،  اطروحة دكتوراه جامعة البصرة ، كلية الت

  

 

 

 

 


