
 

  

 

 

 



 فتح بالد املغرب: -1

ىل املغرب مض بالد املغرب املقصود بفتح الس نني الأخرية من ادلوةل ال سالمية. توقفت الفتوح يف  ا 

ىل مقتل عامثن مث احلرب بني  خالفة عامثن بن عفان لنشغال املسلمني بأأحداث الفتنة اليت أأدت ا 

املغرب،  فتح امجلل وصفني. وعندما اس تقر الأمر ملعاوية قّرر معاودة ما بدأأه من املسلمني يف معركيت

م من رست حنو 681هـ، 62نة عقبة بن انفع بعرشة أ لف مقاتل، فبدأأ تقدمه س   فأأمدَّ قائده

ىل  .بياض، وفتح بعدئذ غدامس وقفصة وقسطيلية فزان، مث ا 

نشاء قاعدة ىل شطرين، أأوهلام ا  حربية متقّدمة يف  وضع عقبة خّطة حممكة لفتح املغرب، حيث قسمها ا 

فريقية )تونس( لتعسكر هبا احلاميات املسلمة ولتُوّجه مهنا ىل أأحناء قلب ا   من بدلا  املغرب امحلالت ا 

فريقية )تونس( بغزو الرببر يف  الانطالق من مرص البعيدة. واثنهيام القضاء عىل مركز املقاومة يف ا 

 .بدلا من الاكتفاء بغزو املدن الساحلية عقر دارمه والتوغل يف الصحراء

طر الأول من خطته، بأأن اختط مدينة القريوان، ومل يمتكن من تنفيذ الشطر الثاين  نفّذ عقبة الّشِّ

فريقية عام  وايل مرص عنه.  م لعدم رضا674هـ املوافق 55من خطته، لأنه ُعزل عن ولية ا 

ىل مرص حتت ولية مسلمة بن خمدل الأنصاري، فريقية )تونس( ا  فريقية  وُُضَّت ا  اذلي وىّل أأمر ا 

 .ملوله دينار أأيب املهاجر

ىل  ، مما محل أأابانهتج الرببر س ياسة جديدة يف حرب املسلمني، ويه التحالف مع الروم املهاجر ا 

ا. وأأفلح هبذا يف كسب وّدِّ زعمي الرببر كس يةل واعتناقه ال سالم،  اتباع س ياسة املالينة مع الرببر أأيضا

 .مما اكن هل أأثره يف نرش ال سالم بني الرببر

ىل أأيب املهاجر عام   قرطاجنة. وصاحله م، حفاربوا معه الروم يف678هـ املوافق  59واحناز الرببر ا 

 .الروم يف قرطاجنة وتنازلوا هل عن ش به جزيرة رشيك

لهيا681هـ املوافق 62مل حيّل عام  عقبة، واكن يف  م حىت ُعزل أأبو املهاجر عن ال مارة وأأعيد ا 

عقبة تنفيذ الشطر الثاين  عهد اخلليفة يزيد بن معاوية عقب وفاة مسلمة بن خمدل وايل مرص. فواصل

ىل شا لقيه من مقاومة عنيفة من الروم  طئ احمليط، عىل الرمغ ممامن خطته، فوصل يف تقدمه ا 

ىل القريوان، وقُتل معه أأبو املهاجر، وذكل  والرببر. وقُتل عقبة عند حصن هتودة يف طريق عودته ا 

هـ 65عىل أأنفسهم فأأخالها حامكها زهري بن قيس عام  لسوء س ياس ته. وخيش املسلمون ابلقريوان

ىل بر 684املوافق  ن من بقي هبا من املسلمني قة،م، وانسحب ا   .فدخلها كس يةل، وأأمَّ

وعندما وصلته  .ومكث زهري يف برقة أأربع س نوات ينتظر املدد حملو ال اثر السيئة ملعركة هتودة

ىل مدادات اخلليفة عبد املكل بن مــروان وأأمره ابلتقدم مرة أأخرى ا  املوافق  هـ69عام  املغرب ا 

معركة  م، حترك ليصطدم بقوات كس يةل املنسحبة من القريوان لتتحصن بـ ممس. ودارت688



أأخطأأ يف تأأمني ظهره  يبة، انهتت هبزمية الرببر، وْقتل كس يةل. ولكن مل جْين زهري مثرة نرصه، لأنهره 

ىل برقة، وقْضوا عىل جنده، واستُشهد  عندما توغّل يف داخل البالد، فباغته الروم يف طريق عودته ا 

 .عقبة زهري بنفس الطريقة والسبب الذلين استشهد هبام

متام َحرص عبد املكل بعد مرصع هيبة ادلوةل ال سالمية، فوىل  حمافظةا عىل فتح املغرب زهري عىل ا 

 .أأربعني أألف مقاتل م، وحشد هل695هـ املوافق 76علهيا حسان بن النعامن عام 

ليه ىل سهل تونس، حيث انضم ا  ا برقة وطرابلس حىت وصل ا  ىل املغرب، جمتازا عدد  سار حسان ا 

هبا حامية صغرية،  امصة الروم ـ حفارصوها مث افتتحها، وترككبري من الرببر، فقصد هبم قرطاجنة ـ ع

لهيا وافتتحها ىل القريوان. واثرت املدينة من خلفه، فعاد ا  رب حصوهنا وانرصف ا   .عنوة وخَّ

ا أ خر، وهو جتمع الرببر خلف امرأأة مهنم يعتقدون فهيا السحر والكهانة، ُعرفت  وواجه حسان خطرا

ىل برقة ابمس الاكهنة، ومتكنت الاكهنة ربت البالد  من هزمية جيش حّسان، ورده ا  مرة أأخرى. وخَّ

الرببر ذرعاا، واستنجدوا حبسان. وتقامست  ظناا مهنا أأن سبب جميء املسلمني هو الغنامئ. فضاق هبا

 . الاكهنة قرطاجنة مع الروم

هناء هذا الأمر، فأأعانه الرببر، فقىض عىل الاكهنة. ويف عام  م، 702ق املواف هـ83قرر حسان ا 

ىل الأبد، ودانت فريقية ا  رصاع امتد  للمسلمني بعد املغرب افتتح قرطاجنة، وأأجرب الروم عىل مغادرة ا 

ا بني العرب من هجة والروم والرببر من هجة أأخرى  .لأكرث من س تني عاما

 :الرس متية وةلادل -2

 754 هـ،297 ـ 137 من الفرتة يف ال ساليم املغرب يف ال ابضية أأقاهما دوةل الرس متية ادلوةل

ىل رس مت بن الرمحن عبد قدم عندما م909 ـ  اكنت اليت املسلمني جيوش مع فاحتاا جنديا  املغرب ا 

 أأبو القائد هبم فر اذلين من واكن. ال ابضية مبذهب يدين واكن. بغداد يف العباس ية اخلالفة ترسلها

 .القريوان عىل ووله املعافري السمح بن الأعىل عبد اخلطاب

ا فبعثت ،واملنافسة عىل املناطق احلساسة ملغرباب هذه ادلوةل خبطر العباس ية ادلوةل اهمتت  جيشا

ىل الرمحن عبد واضطر. أأمره اس تفحال قبل عليه للقضاء ىل القريوان يف قاعدته يرتك أأن ا   موضع ا 

ليه فتقاطر املنطقة، هذه يف دولته قيام أأعلن أأن لبث ما مث. احلالية اتهرت مدينة  مجيع من ال ابضية ا 

 اخلالفة علهيا قامت اليت الأسس وانتقدوا للعباس يني، تبعيهتم عدم وأأعلنوا. واملرشق املغرب أأحناء

 .قاس ية حروب يف معهم تدخل العباس ية اخلالفة جعل مما العباس ية،

 مؤسسها عهد يف ادلاخلية مشالكها عىل وتغلبت العباس يني وجه يف الصمود من ادلوةل هذه متكنت

 .الوهاب عبد بن مميون الثاين خليفهتام مث الوهاب عبد ابنه وخليفته الرمحن عبد



رصارمه: مهنا لأس باب الرس متية، ادلوةل يف يدب الضعف بدأأ   ومتزي مهنم، احلامك يكون أأن عىل ا 

ىل املتأأخرين احلاكم وانرصاف ادلوةل، يف الناس من غريمه عىل الفرس هامل اللهو ا   هذه. ال صالح وا 

ىل أأدت وغريها الأس باب  اليقظان أأيب بن يقظان ابغتيال اهنارت اليت ادلوةل بناء تصدع مث الفساد، ا 

 البقية عىل الفاطمية ادلوةل وأأتت م908 ، هـ296 س نة الرس متية، الأرسة من احلاكم أ خر

 .م909 ، هـ 297 س نة مهنا الباقية

 غريب بدلان يف ال سالم ونرش ابملغرب ال سالمية احلضارة دمع يف ابرز بدور الرس متية ادلوةل قامت

فريقيا فريقيا شاميل مدن تربط اليت الصحراوية، التجارية الطرق عرب ا  فريقيا غريب مبدن ا   .ا 

 دوةل الأغالبة: -3

حدى الأغالبة دوةل براهمي ادلوةل هذه بدأأت. تونس يف العباس ية ادلوةل عن اس تقلت اليت ادلول ا   اب 

 واعرتف م،800،هـ184 عام البالد أأمر الرش يد وله حني المتميي عقال بن سامل ابن الأغلب بن

ا به مارته مس تقالا  أأمريا  .العباس ية اخلالفة ظل حتت اب 

براهمي اكن ا أأديباا ا   حمك يتولَّ  مل. والس ياسة ابحلروب وعمل وحزم وبأأس وجندة رأأي ذا خطيباا شاعرا

فريقية فريقية اخلاصة الظروف اكنت. الرببر فطاوعته منه، سرية أأحسن( تونس) ا   جعلت اليت يه اب 

قامة عىل يوافق الرش يد ا لتكون املس تقةل، ال مارة هذه ا   البالد وبني الأدارسة أأطامع بني حاجزا

 .دولهتم رشق الواقعة

براهمي جنح قلميه، يف اندلعت اليت الثورات عىل ويقيض أأرسته حمك يوطد أأن يف الأغلب بن ا   ا 

 .ال خر عن مهنام لك مبوجبه يكف اتفاق بعقد الأدارسة طموح ويوقف

براهمي بىن . للعباس يني ولئه عىل دليالا  العباس ية وسامها القريوان من بدلا  مللكه جديدة عامصة ا 

فريقية، سواحل عىل املتالحقة الروم جهامت لرتد كبرية حبرية قوة تكوين عىل يعمل وأأخذ  وتبعدمه ا 

يطالية وسواحل ومالطة صقلية يف للساحل املواهجة قواعدمه عىل ولتس تويل هنائياا، الساحل عن  ا 

 .الغربية واجلنوبية اجلنوبية

 املنوط دورها تؤدي وظلت. والعمرانية والثقافية، والصناعية الاقتصادية احلياة عهدمه يف وازدهرت

 عىل قضت كام م،908 هـ،296 س نة علهيا القضاء يف املغربية الفاطمية ادلوةل جنحت حىت هبا

فريقية من اخلروج عىل الأغالبة وأأجربت هذا، بعد من ال دريس ية ادلوةلادلوةل الرس متية و  ىل ا   .مرص ا 

 دوةل الأدارسة: -4

 هـ،170 - 169) العبايس املهدي بن الهادي خالفة عهد يف بذورها نبتت الأدارسة دوةل

 عهنم هللا ريض ـ طالب أأيب بن عيل بن احلسن بن عيل بن احلسني خرج فقد(. م886 - 785



 الوايل فطردوا الناس دعوته حول والتف م،785 ، هـ169 س نة العباس يني حمك عىل ابملدينة ـ

ىل وساروا العبايس،  .نفسه احلسني وفهيم وقتلومه مهنم متكنوا العباس يني ولكن مكة، ا 

دريس، معه للحسني املؤملة الهناية هذه شهد  ماكانا  ليست العربية اجلزيرة أأن برصه بثاقب فرأأى ا 

ىل فهرب العباس يني ضد للثورة مناس باا ىل ابذلهاب الش يعية امليول ذو واحض والهيا ونصحه مرص، ا   ا 

ا الأقىص، املغرب ا مرص من خفرج. العباس يني يد عن بعيدا ا اس تقر حىت راشد موله مع متنكرا  أأخريا

حساق الرببري الزعمي يقنع أأن واس تطاع. م788 هـ،172 عام املغربية َولِّيىَل  مبدينة  بن محمد بن ا 

حساق يرتدد ومل. الرببر بني هل وادلعوة العباس يني طاعة بنبذ عبدامحليد  الرمغ عىل دعوته قبول يف ا 

ىل الرببر ميل من  وأأقنع. الش يعة ملساندة تكفي العباس يني عىل نقمهتم أأن رأأى ولكنه الس نة، أأهل ا 

حساق دريس، مبؤازرة شعبه ا   وزانتة ومغيةل أأوروبة قبائل أأحضان يف الأدارسة دوةل وُأعلنت ا 

 .م788 هـ،172 عام والرببر،

 

دريس أأخذ  يصل يكد مل اللتني واتول اتمس نا فغزا ال سالم ونرش مذهبه نرش يف العلوي الش يعي ا 

لهيام سالمه أأعلن حىت ا   قوية رضبة فاكنت تلمسان، يده يف وسقطت قبل، من يسمل مل من لك ا 

رسال فهم الرش يد، هارون أأزجعت العباس ية للخالفة دريس عىل للقضاء جيش اب   خيش ولكنه ا 

دريس من للتخلص احليةل اس تخدام يف ففكر الشقة، لبعد الهزمية نه رواية وتقول. ا  ليه دس ا   موىل ا 

دريس، خاصة يف ادلخول من متكن الشامخ يسمى ىل ا  ليه فأأهدى فرصة وجد أأن ا  ا ا  ا عطرا  مسموما

 وضعت حىت انتظروا فقد احلمك يف الوراثة بنظام يأأخذون احلني ذكل يف الناس اكن وملا. عليه قىض

دريس من مولودها الرببرية كزنة دريس، فسموه ا  ا وجعلوه ا  ماما  .م793 هـ،177 عام علهيم ا 

دريس وبىن دريس بن ا   الأوسط املغرب ومض فتوحاته يف وتوسع. فاس مسيت دلولته جديدة عامصة ا 

 عربية أأرس تقراطية حمك أأنه عىل حمكه صوروا اذلين اخلوارج نفوذ عىل للقضاء وسعى ،(اجلزائر)

ىل ادلوةل ووصلت والرببر، العرب بني الوظائف يف ووازن. الشعب عن مرتفعة  عهده، يف مقهتا ا 

ا وأأعالمه قوة أأعظمهم اكن الأدارسة، من مثانية بعده وحمك دريس بن الرابع حيىي قدرا  معر، بن ا 

ىل ملكه امتد اذلي( م922 - 904 هـ،310 - 292)  أأخذ. الأقىص املغرب بالد مجيع ا 

ىل يترسب الضعف دريس خلفاء عهد يف ادلوةل هذه ا  دريس بن محمد أأخوه عليه خفرج الثاين ا   ا 

 يف ظهر مث. للبالد احلضاري ابلتقدم الرصاع هذا فأأرَضَّ  ،(م835 - 828 هـ،221 - 213)

دريس بن محمد بن حيىي عهد  فارتكب حيىي بن حيىي جاء مث ادلوةل، أأقلقوا اذلين النبوة مدعي أأحد ا 

 .امحلاقات من العديد



دريس، بن أأمحد بن عيل عهد يف ادلوةل ضعف وازداد  عىل ومعلوا نفوذمه، اخلوارج اس تعاد حني ا 

 الأندلس ية الأموية وادلوةل الفاطمية العبيدية ادلوةل يد عىل القاضية الرضبة وجاءت. ادلوةل تقويض

 . م985 هـ،375 س نة

 ادلوةل الفاطمية )العبيدية(: -5

(. م1171 - 911 هـ،567 - 298) قرون، ثالثة من يقرب ما التارخي يف حمكت أأرسة

فريقيا شامل يف نشأأت ىل حمكها وامتد ا  ىل وتنتسب الشام، بالد وبعض مرص ا   أأيب مؤسسها ا 

 .املؤسس الفاطمي اخلليفة الش يعي عبيدهللا

ىل دعاهتم العلويون الش يعة أأمئة بعث فريقيا شاميل ا  ا دعوهتم لنرش ا  . العباس ية ادلوةل مركز عن بعيدا

 كتامة قبيةل من حُبجاج احلج موامس أأحد يف يلتقي أأن الش يعي احلسني أأبوعبيدهللا واس تطاع

ىل معهم وسافر الفاطمية، ادلعوة بتبين وأأقنعهم الرببرية، فريقيا ا   لنرش هميأأة البالد فوجد ،(تونس) ا 

غالبة أأهلها كراهية بسبب دعوته  هبم فهزم الساخطني، من عسكرية قوة فكون. والعباس يني للأ

 ـ احلسني بن سعيد ـ الش يعة أأمئة أأحد واس تدعى م،909 هـ،296 س نة حمكهم وأأهنىى الأغالبة

 .املغربية الفاطمية ادلوةل بداية بذكل ليؤسس خليفة، به واندى املهدي عبيدهللا ولقبه

ا املؤرخون ذكر ا الكما  املهدية، تسمى جديدة عامصة بناء به قام ما أأول واكن. عبيدهللا عن كثريا

 .الأغالبة عن ورثه اذلي الأسطول وبقوة ابلس يف، بالده رقعة ووسع

ىل جلأأ  . ادلوةل داخل والس يايس الفكري الرصاع عن الناس ليرصف املبكرة ابلفتوحات مركزه تدعمي ا 

ىل عامصته انتقال سبب أأن املؤرخني بعض ويرى ىل مث املهدية ا   .اجلو هذا من للخروج هو القاهرة ا 

 عبيدهللا خلف اذلي الفاطمي، هللا دلين املعز عهد يف مرص عىل س يادهتم الفاطميون بسط

 ابدلوةل وأأطاح م،969 هـ،358 س نة مرص فتح الصقيل جوهر قائده اس تطاع حني املهدي،

 س نة القاهرة مدينة وأأسس والوابء، القحط ورضهبا اكفور موت بعد شاخت اليت ال خش يدية

ا م،971- 969 هـ،361- 359 س نة الأزهر واجلامع م969 هـ،358  لس يده وقرصا

ىل انتقل اذلي املعز  اخلالفة عامصة تنافس هل، عامصة وجعلها م،973 هـ،362 س نة القاهرة ا 

ىل املغرب أأمر وترك. العباس ية  زيري بين دوةل ابمس دولهتم عرفت اذلين الرببرية صهناجة قبيةل حمك ا 

ىل نس بة  ابلشام ال خش يديني مكل الفاطميون وورث الصهنايج، زيري بن بلكِّّني ملوكها أأول ا 

 املنابر عىل من يدعو وأأصبح البساسريي يدعى تريك قائد بغداد يف املكل عىل واس توىل واحلجاز،

 .املستنرص الفاطمي للخليفة

 ضد الأندلس يف الأمويني مع ليتحدوا املتوسط الأبيض البحر غريب عىل نفوذمه الفاطميون وبسط

 .وروم عباس يني من املشرتك عدومه



 دوةل املرابطني )امللثّمني(: -6

حدى املرابطني دوةل  هـ،541 - 448 بني ما الفرتة يف نشأأت اليت ال سالمية ادلول ا 

 صهناجة قبائل احتدت فقد. ال فريقية القارة من الغريب الشاميل اجلزء يف م1147 - 1056و

 أأهداف بني من واكن. امليالدي التاسع الهجري، الثالث القرن يف الرببرية وجداةل ومسوفة وملتونة

 منطقة حيث الشامل أأقىص بني فامي الصحراء، عرب القوافل جتارة تنظمي عىل العمل الاحتاد هذا

ر   الاحتاد لهذا يُْكتَب ومل. غاان مملكة تقع اكنت حيث اجلنوب وأأقىص والاات،  مث فوهن طويل، مُعْ

 جتار يؤهما اليت الصحراء أأجزاء بعض عىل وتسلطت فازدهرت، الفرصة تكل غاان فانهتزت. تالىش

 .والعرب الرببر من القوافل

 هـ،411 س نة صفوفهم توحيد اثنية أأعادوا النامية غاان قوة القبائل هذه زعامء واجه وعندما

 ال صالح بروح تش بع اذلي املسمل، الصهنايج اترسينا زعميهم يقودمه اخلطر، هذا لصد م،1020

ىل جحته بعد واجلهاد  س نة نفسه اترسينا حضيهتا راح غاان، ضد دامية معارك اترسينا خاض. مكة ا 

براهمي، بن حيىي وخلفه م،1023 هـ،413  .رسالته ليمكل ابنته وزوج جداةل ش يخ ا 

 اجلزيل، يسني بن عبدهللا عىل اختياره فوقع ادلعوة، أأعباء محل يشاركه معن يبحث حيىي أأخذ

ىل جلأأ  ياذل ىل) رابط ا   امللمثني أأههل بني ادلعوة يف فشهل بعد( املرابطني تسمية ترجع الرابط هذا وا 

 عندما شوكته وقويت. الصحيح الس ين الفكر عىل قوية هجادية جامعة فرىب الصحراء، يف املنترشين

 .س ياس ياا غاان دوةل عىل وقضت الأندلس، حىت بعد فامي اتسعت اليت املرابطني دلوةل نواة أأول كّون

 صاحل وكوميب م،1055 هـ،447 عام الصحراوية أأودغست مدينة فتح من املرابطون ومتكن

ا، حامكا  علهيا وأأقاموا م1076 هـ،469 عام غاان عامصة  املسلمني من غاان ملوك وأأحضى مسلما

 وأأعلنوا م،1087 هـ،480 س نة املرابطني دوةل عن انفصلوا عندما حىت الوقت ذكل منذ

 .مبارشة بغداد يف العبايس للخليفة تبعيهتم

حدى يف يسني بن عبدهللا قتل  بن أأبوبكر بعده من وسار م،1059 هـ،451 عام املعارك ا 

 ساعده ليكون اتشفني بن يوسف معه ابن اختيار يف موفقاا اكن وقد معر، بن حيىي خلف اذلي معر

 من ابدلوةل اتشفني ابن انتقل ما ورسعان. الس نغال رابط من انطلقت اليت املبادئ حتقيق يف القوي

ىل الصحراوي العهد  يوسف بناء اكن وقد. ال سالم أأجل من اجلهاد هدف حول امللتفة ادلوةل عهد ا 

يذاانا  فاس مدينة عىل والاستيالء مراكش ملدينة  أأحد ـ عباد بن املعمتد لنرصة واس تجاب هبذا، ا 

 ملوك عىل الأس باين قش تاةل مكل السادس أألفونسو خطر دلرء ـ ابلأندلس الطوائف دول حاكم

. الزلقة موقعة يف أألفونسو عىل وانترصوا اجلنوبية، أأس بانيا فاكتسحوا. هناك املسلمني الطوائف

 تكون مما والأندلس ية، والزجنية املغربية العنارص مزج يف ادلوةل هذه وجنحت. موقعة الزلقة،: انظر



يطاليا نفوذ وشلوا الثالثة، العنارص هذه التقاء خالصة هو جديد حضاري أأسلوب عنه  البحري، ا 

 نرش يف كبري بدور وأأسهموا. املرشق يف حدث مثلام املغرب يف صليبية حرب قيام دون وحالوا

فريقيا بغريب ال سالم  .ا 

 بن يوسف بن عيل عهد يف الأفول طور يف تدخل ادلوةل هذه بدأأت. املرابطني دوةل سقوط

 :أأبرزها لأس باب اتشفني،

ىل احلمك شؤون عن يوسف بن عيل انرصاف -1  بعض تأأثري حتت ووقع السليب، الزهد ا 

 .الس ياسة حيس نون ل ممن الفقهاء

ىل خلفوه من وعهد عهده يف دولته فقهاء انرصف -2 ىل واجتهوا واهية، حبجج الناس تكفري ا   ا 

 .املنكر عن والهنىي ابملعروف الأمر وتركوا الرثوات، مجع

ىل أأفراده استسمل بل الغزاة، جهامت صد يف عليه يعّول جيش هلم يعد مل -3  وبلغ مذلاهتم، ا 

 .املسافرين عىل الطريق قطع حد فسادمه

ىل أأدت الأندلس يف الثورات ضدمه قامت -4 ىل الأندلس وعادت مهنا، طردمه ا   اكنت ما ا 

فريقيا يف ثورة ضدمه وقامت. فوىض من عليه  .أأحواهلم فاختلت ا 

دين دوةل قضت -5  .دولهتم من الباقية البقية عىل املوّحِّ

ىل املوّحدين.  مث انتقل احلمك من بعدمه ا 

 دوةل املوّحدين:

ىل املوحدين دوةل تنسب . الأقىص ابملغرب املهدي تومرت بن محمد كوهنا اليت ال سالمية امجلاعة ا 

ىل املوحدين لكمة وترجع  فوق فهو احملسوسات، تتصوره أأن ميكن ل وحده تعاىل هللا بأأن قوهلم ا 

ا، يعد تعاىل هلل تصوير ولك التشبيه، دون والتجس مي، التشبيه أأحصاب خالف عىل جمازا  يف فاملوّحِّ

ا، رأأهيم يرون مه بل للحقيقة، خمالفون نظرمه  اذلين حقاا، املؤمنون مه أأهنم يعتقدون ذلكل ومه كفرا

 .ابخللق هل تشبيه لك عن ويزنهونه هللا يوحدون

 بن عبداملؤمن لقائده بعده من ابخلالفة وأأوىص ادلوةل، هذه أأسس وضع أأن بعد تومرت ابن تويف

 وضع اس تطاع الكبري املغرب اترخي يف مسمل حامك أأول واكن. املرابطني دوةل عىل قىض اذلي عيل،

ىل مرص من املمتدة البالد عىل يده ىل ابل ضافة الأطليس ا   .أأس بانيا ا 

دين سلطان قاد ذلا الأس بان، فهيا طمع الأندلس، عىل املوحدين قبضة ضعفت وعندما  الثالث املوّحِّ

 - 1184 هـ،595 - 580) عيل بن عبداملؤمن بن يوسف بن يعقوب ابهلل املنصور

ا الأس بان عىل وانترص م،1195 هـ،591 س نة جيشه( م1198 ا انتصارا  موقعة يف كبريا



 يف قبل من املرابطني انتصار عن الانتصار هذا يقل ومل. نفسه العام يف بطلميوس، قرب الأرك

 .الزلقة موقعة

ا دولهتا وقيام املوحدين حركة س ببت. ال سالمية احلضارة يف املوحدين دوةل دور ا نشاطا  يف كبريا

 بدلة أأسس أأنه كام هل، عامصة اختذها اليت مراكش مدينة عبداملؤمن زمن يف وتوسعت املغرب،

 اختذها اذلي نصور،امل  يعقوب يوسف أأيب حفيده حمك زمن يف وتوسعت الفتح، رابط دعاها صغرية

ىل ابلرابط ومسيت هل، عامصة  .هذا يومنا ا 

 توسعت فقد والثقافة، العامرة جمال يف عظمي حضاري بتقدم املوحدين حمك من الأوىل الفرتة وامتازت

 عاش وقد. اليوم حىت ابقية أ اثرها تزال ما كبرية، أأبنية فهيا وأأقميت املوحدين مدن من أ خر عدد رقعة

 الرعاية ولقيا املوحدين، دوةل ظل يف رشد، وابن طفيل ابن هام املغرب، فالسفة أأعظم من اثنان

ا بالطهم يف وعاش. مراكش يف بالطهم من  .واملؤرخني والأدابء والفقهاء الشعراء من كبري عدد أأيضا


